
Regional vurdering områder deponi 

høringsutkast 20. juni 2014



Ekle 

 

Lokalisering: Lokaliteten består av et grustak like øst for Nidelva på Ekle. Bratsbergvegen ligger rett 

øst for området.  

Positive aspekter: God beliggenhet ift større utbyggingsområder øst i Trondheim. Lokaliteten er 

preget av inngrep i dag, da området er benyttet til grusuttak. Det gamle grustaket er også allerede 

tatt i bruk til deponi. Ved endt deponi kan arealet tilbakeføres til LNF-område. Det er etablert gang- 

og sykkelveg langs Bratsbergvegen fra Utleir fram til avkjøring til Lia pukkverk, som gir et godt og 

trafikksikkert tilbud for myke trafikanter langs vegen. Transport til deponiet kan koordineres med 

transport av pukk fra Lia pukkverk.  

Konfliktnivå: Nærhet til Nidelva som er et svært viktig vassdrag. Bratsbergvegen er allerede belastet 

med tung trafikk. 

Vurdering: Arealet ligger delvis innenfor Nidelvkorridoren. Tilbakeføring til jordbruk og skog, som del 

av Nidelvkorridoren, er positivt. 
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Områdenavn Ekle 

 Kommune Trondheim 

formål i KPA Masseuttak 

størrelse 110 daa 

kapasitet 1,5 mill m
3
 



Tesli 

 

Lokalisering: Lokaliteten ligger på Charlottenlund, langs Presthusvegen, mellom Jonsvannsvegen og 

Gamle E6. Arealet består av dyrka mark som skråner ned mot Sjøskogbekken/Rønningsbekken. 

Positive aspekter: Arealet ligger svært nært større utbyggingsområder i Trondheim, eksempelvis på 

Granås og Charlottenlund. Arealet har også en god beliggenhet i forhold til overordnet vegnett, både 

Jonsvannsvegen, Gamle E6 og E6.  

Konfliktnivå: Området har i dag stor verdi som del av det helhetlige kulturlandskapet på 

Charlottenlund. Lokaliteten ligger i nærheten av større boligområder (men ikke i umiddelbar 

nærhet), noe som kan gi konflikter i forhold til støy og støv, og også visuell virkning av tiltaket. 

Adkomstveg til området er Presthusvegen, som er en smal grusveg og som benyttes som turveg. 

Vurdering: Større arealer av den omkringliggende dyrkamarka har blitt omdisponert til boligformål i 

kommuneplanens arealdel. Områdets verdi som et helhetlig kulturlandskap vil bli redusert ved 

framtidig boligutbygging. Ved deponering må partikkelavrenning til Sjøskogbekken unngås.  
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Områdenavn Tesli 

Kommune Trondheim 

formål i KPA LNF 

størrelse 54 daa 

kapasitet  400 000 m
3 



Bratsberg nord 

  
 

Lokalisering: Lokaliteten ligger mellom Bratsbergvegen (fv 875) i nord og Bratsbergåsen i sør, og 

består av dyrka mark. 

Positive aspekter: Beliggenheten er relativt god. Avstand til hovedveg (Bratsbergvegen) er god, men 

mindre god til større vegnett (E6/E39).  

Konfliktnivå: Lokaliteten er et jordbruksområde og brukes til korndyrking. Området er en del av et 

sammenhengende landskap som består av jordbruk og marka. Et massedeponi vil bryte med dette 

landskapsbildet. Lokaliteten ligger i nærheten av et spredtbygd boligområde, noe som kan gi 

konflikter i forhold til støy og støv, og også visuell virkning av tiltaket. Bratsbergvegen er allerede 

belastet med tung trafikk langs strekningen lenger nord. Pga. dårlig standard på 

Tillerbruvegen/Tillerbrua vil området være lite egnet som deponi for masser fra utbyggingsprosjekter 

sør i Trondheim (forutsetter omkjøring om Klæbu).   

Vurdering: Etablering av massedeponi vil føre til ulemper for jordbruket på lokaliteten under 

driftsperioden, men en vil kunne oppnå bedre arrondering etter endt deponering. Forutsatt 

etterbruk jordbruk, vil ulempene for landskapet ikke være for store.  
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Områdenavn Bratsberg nord 

Kommune Trondheim 

formål i KPA LNF 

størrelse 30 daa 

kapasitet  370 000 m
3 



Bratsberg sør 

 

Lokalisering: Lokaliteten ligger sørøst for Bratsbergåsen, omtrent midt i mellom Bratsbergvegen (fv 

875) i nord og fylkesveg 885 i sør.  

Positive aspekter: Beliggenheten er relativt god. Framkommelighet/avstand til hovedveg (fv 885) er 

god, mens avstanden til større vegnett (E6/E39) er relativt god. 

Konfliktnivå: Naturbeitemarken har høy verdi som naturtype, hovedsakelig pga størrelsen og at den 

er i god hevd. Arealet blir noe gjødslet, og det trekker naturtypeverdien noe ned. Området drenerer 

til Amundsbekken, et stort vassdragssystem som har potensiale for rekruttering av ørret til Nidelva. 

Det er det største sidevassdraget ovenfor Leirfossen. Massedeponi vil kunne føre til mer avrenning av 

partikler. Grunnforhold – i nærheten av stort kvikkleireområde. Bratsbergvegen er allerede belastet 

med tung trafikk langs strekningen lenger nord. 

Vurdering: Området er lite sammenliknet med flere av de andre vurderte områdene. Det finnes også 

andre, bedre alternativer i det samme området. Vanskelig adkomst. Anbefales ikke. 
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   Anbefaling: frarås    

Områdenavn Bratsberg sør 

Kommune Trondheim 

formål i KPA LNF 

størrelse 18 daa 

kapasitet  60.000 m
3
 



Smistad 

 

Lokalisering: Smistad ligger i Leinstrandmarka, nord for Smistadvegen og rett øst for skogsbilvegen 

som går inn til Rønningen. Utfartsparkeringsplass like ved. 

Positive aspekter: Smistad har svært god beliggenhet, da lokaliteten ligger nær noen av de store 

utbyggingsområdene i Trondheim sør. Området ligger over marin grense og har dermed mer stabile 

grunnforhold enn de fleste andre deponiområder. 

Konfliktnivå: Deler av lokaliteten er registrert med høy naturverdi (naturbeitemark, verdi B). 

Lokaliteten ligger like ved et svært viktig utfartsområde i marka, som er i bruk både sommer og 

vinter. Framkommelighet og adkomst er problematisk, Smistadvegen er smal og svingete. 

Vurdering: Kulturlandskapsområdet ved Smistad er ikke i god hevd og er sterkt truet av gjengroing. 

Dagens naturverdi vil raskt avta om ikke arealene skjøttes aktivt. Området er for tiden ikke tatt med 

på kommunens liste over prioriterte kulturlandskapsområdet som skal skjøttes videre.  

Området ligger godt innenfor markagrensa, så faren for at tiltaket kan skape presedens er tilstede. 

Deponidrift er ikke forenelig med og vil medføre store ulemper for friluftslivet. Eksisterende 

skiløypetrasé nordøst for det aktuelle arealet er traséen som prioriteres, slik at deponi med tiltenkt 

etterbruk friluftsliv ikke nødvendigvis vil føre til forbedringer for friluftslivet. 
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Områdenavn Smistad 

Kommune Trondheim 

formål i KPA LNF 

størrelse 37 daa 

kapasitet  100.000 m
3
 



Brålykkjabekken 

 

Lokalisering: Brålykkjabekken ligger lengst sørøst på Byneset, mellom gårdene Brålykkja, Brålien og 

Brårønningen. Fylkesvei 707 (Leinstrandvegen) går rett sør for området. 

Positive aspekter: Lokaliteten har god beliggenhet pga nærheten til noen av de store 

utbyggingsområdene i Trondheim sør. Framkommeligheten via fylkesveien er god, mens avstanden 

til større vegnett (E6/E39) er relativt god. 

Konfliktnivå: Utfylling av ravinedaler er veldig konfliktfylt, blant annet pga den høye verdien knyttet 

til naturtypen (rødlistestatus ”sårbar”). Bekkedaler er generelt ikke ønskelig å fylle ut, jf. 

bestemmelser i kommuneplanens arealdel. Deponi på lokaliteten vil føre til synlige endringer i et mer 

eller mindre sammenhengende ravinedallandskap sør på Byneset. 

Vurdering: I utgangspunktet skal ikke bekkedaler fylles ut. Sammenlignet med andre ravinedaler og 

bekkedaler på Byneset og Leinstrand, vil en utfylling av denne bekkedalen være mindre konfliktfylt, 

fordi den er en isolert del av et vassdrag som for øvrig ligger i rør, og er langt mindre utviklet enn 

mange andre steder i Trondheimsregionen. Det anbefales å vente med å åpne for utredning til 

deponi, men området kan vurderes på lang sikt om behovet skulle vise seg å være stort. 
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 Mindre konfliktfulle alternativer tilgjengelig 

Områdenavn Brålykkjabekken 

Kommune Trondheim 

formål i KPA LNF 

størrelse 21 daa 

kapasitet  200.000  m
3
 



  

Esp 

 
Lokalisering: Lokaliteten befinner seg nord på Byneset, mellom Hovstad og Brenslan, og omfatter skredgropa 

som oppsto etter kvikkleireraset på nyåret 2012. Mebygdvegen går sør for området. 

Positive aspekter: Tilbakeføring av dyrkamark og grønne strukturer. Stabilisering av grunnforhold i området. 

Konfliktnivå: Naturtypen leirskredgrop er rødlistet som nær truet på norsk rødliste for naturtyper. Denne 

vegetasjonstypens verdi er koblet til den spesielle økologiske betydningen den har i en vegetasjonssuksesjon. 

Bl.a. er det potensiale for å finne sjeldne mosearter som er knyttet til naken leirjord. Rødlistingen peker på 

behovet for oppmerksomhet på rasgroper som ligger i naturmark og som ikke planeres umiddelbart etter raset. 

Det er disse områder som representerer naturtypens naturtilstand, med sin naturlige dynamikk med suksesjon 

- nye ras - nye suksesjoner). Den aktuelle lokaliteten ligger i et område dominert av kunstmark.  Hele 

Ristelvvassdraget er kartlagt som et viktig viltområde. Deponi vil være negativt for fugle- og dyreliv i anleggs- og 

driftsfasen. 

Vurdering: Det er litt større avstand til store utbyggingsområder og E6/E39, men framkommeligheten er ellers 

relativt god. Siden leirskredet har gått i et område dominert av kunstmark er det rimelig å tilbakeføre området 

til opprinnelig bruk. Tilbakeføring til dyrkamark vil være positivt for jordbruk i området. Det forutsettes at det 

reetableres kantsoner som opprettholder den grønne forbindelsen mellom skogområder i nord og vassdraget i 

sør. 
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Områdenavn Esp 

Kommune Trondheim 

formål i KPA LNF 

størrelse 20 daa 

kapasitet  80.000  m
3
 



Buaas sør 

Områdenavn Buaas sør 

    

Kommune Malvik 

formål i KPA LNF 

størrelse 30 dekar 

kapasitet 80.000m3 

 
 

 

            Lokalisering: Sør for fylkesveg873 og vest for Hønstadvatnet. Omfatter Buaas 34/1 med naturlig 

utvidelse på Herjuaune 33/3 

 

Positive aspekter: Området ligger nær fylkesveg og gir utvidelse og forbedring av 

jordbruksarealer 

 

Konfliktnivå: Økt trafikk på fylkesvegen og avrenning til Hønstadvatnet. 
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Naturtype, endret pga utvidelsen        X          
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Grunnforhold         X         

Kulturminner         X         

Friluftsliv   X               

Naturressurser         X         

Beliggenhet               X   

framkommelighet E6/E39               X   

framkommelighet hovedvegnett               X   

nærmiljø transportrute     X             

nærmiljø deponi       X           

Etterbruk             X     

Anbefaling: tilrås   

         Det forutsettes avbøtende tiltak i forhold til vannmiljø og en utforming som tar hensyn til 

kulturlandskapet. 

 

 

 



Buaas nord 

Områdenavn Buaas nord 

    

Kommune Malvik 

formål i KPA LNF 

størrelse 30 dekar 

kapasitet 40.000m3 

 
 

 

            Lokalisering: Sør for Tufttjønna, nord og vest for fylkesveg 873 

 

Positive aspekter: Nær fylkesveg og utvidelse av jordbruksarealer. 

 

Konfliktnivå: Økt trafikk etter fylkesvegen og avrenning til Hønstadvatnet. Det aktuelle 

deponiområdet er en del av en registrert lokal viktig naturtype. Den gjenværende myra nord for 

deponiområdet (mot Tufttjønna) må sikres slik at myrøkologi og hydrologi ikke blir påvirket negativt. 
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Grunnforhold         X         

Kulturminner         X         

Friluftsliv       X           

Naturressurser         X         

Beliggenhet               X   

framkommelighet E6/E39               X   

framkommelighet hovedvegnett               X   

nærmiljø transportrute     X             

nærmiljø deponi     X             

Etterbruk             X     

Anbefaling: tilrås   

         Det forutsettes avbøtende tiltak i forhold til vannmiljø og en utforming som tar hensyn til 

kulturlandskapet. 

 



Bjørnstad vest 

Lokalisering: Nær E6 og Leistadkrysset 

 

Positive aspekter: Plass til store mengder masse. Skaper nytt og stort jordbruksareal. Kort 

kjørestrekning på fylkesveg. 

 

Konfliktnivå: Åpen bekk (Øyåsbrubekken) gjennom området, som er en sidebekk til Vikhammerelva. 

Denne har anstrengt kapasitet ved flom og er påvirket av forurensning. 
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Naturtype         X         

Vilt       X           

Jordbruk        X         

Skogbruk X                 

Landskap       X           

Vannmiljø        X           

Grunnforhold         X         

Kulturminner         X         

Friluftsliv         X         

Naturressurser         X         

Beliggenhet               X   

framkommelighet E6/E39               X   

framkommelighet hovedvegnett               X   

nærmiljø transportrute         X         

nærmiljø deponi         X         

Etterbruk               X   

Anbefaling: tilrås   

          Det forutsettes avbøtende tiltak i forhold til vannmiljø. 

 

Områdenavn Bjørnstad vest 

 

Kommune Malvik 

formål i KPA LNF 

størrelse 105 dekar 

kapasitet 400.000 m3 

  

 

            



Bjørnstad øst 

Lokalisering: Nær E6 og Leistadkrysset 

 

Positive aspekter: Kort kjøreavstand på fylkes- og kommunal veg. Utvidelse av jordbruksareal 

 

Konfliktnivå: Avrenning til Vikhammerelva. Denne har anstrengt kapasitet ved flom og er påvirket av 

forurensning. Grenser til kvikkleiresone. 
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Naturtype         X         
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Skogbruk         X         

Landskap       X           

Vannmiljø          X         

Grunnforhold     X            
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Friluftsliv       X           

Naturressurser         X         

Beliggenhet               X   
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Etterbruk               X   

Anbefaling: tilrås   

         Det forutsettes avbøtende tiltak i forhold til vannmiljø og en utforming som tar hensyn til 

kulturlandskapet. 

 

 

Områdenavn Bjørnstad øst 

      

Kommune Malvik 

formål i KPA LNF 

størrelse 45 dekar 

kapasitet 90.000 m
3
 

  

 

            



Kvegjerdet 

Lokalisering: Ved komuneveg «Markabygdvegen» og nær E6 og Leistadkrysset. 

 

Positive aspekter: Aktualiserer rask oppdyrking av dyrkbart areal. Kort kjøreavstand fra E6. 

 

Konfliktnivå: (Lokalt) svært viktig viltkorridor og viktig naturtype – lavereliggende myr er en 

naturtype i tilbakegang. Grenser til kvikkleiresone. 
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Naturtype   X               

Vilt      X            

Jordbruk       X           

Skogbruk         X         

Landskap       X           

Vannmiljø       X           

Grunnforhold      X            

Kulturminner         X         

Friluftsliv         X         

Naturressurser         X         

Beliggenhet               X   

framkommelighet E6/E39               X   

framkommelighet hovedvegnett               X   

nærmiljø transportrute         X         

nærmiljø deponi         X         

Etterbruk               X   

Anbefaling: frarås    

           på grunn av hensyn til vilt og naturtyperegistreringer 

 

Områdenavn Kvegjerdet 

   

Kommune Malvik 

formål i KPA LNF 

størrelse 65 dekar 

kapasitet 130.000 m3 

  

 

            



Elvetun 

Lokalisering: Ved kommuneveg «Markabygdvegen» og nær E6 og Leistadkrysset. 

 

Positive aspekter: Aktualiserer rask oppdyrking av dyrkbart areal. Kort kjøreavstand fra E6. 

 

Konfliktnivå: Nærhet til kvikkleiresone. Rik sumpskog viktig som naturtype og viktig å ta vare på små, 

artsrike restlokaliteter som en del av natur- og kulturlandskapet. 
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Naturtype       X           

Vilt         X         

Jordbruk       X           

Skogbruk        X         

Landskap       X           

Vannmiljø       X           

Grunnforhold      X            

Kulturminner         X         

Friluftsliv         X         

Naturressurser         X         

Beliggenhet               X   

framkommelighet E6/E39               X   

framkommelighet hovedvegnett               X   

nærmiljø transportrute         X         

nærmiljø deponi         X         

Etterbruk             X     

Anbefaling: bør avventes 

          bedre alternative i direkte nærheten 

 

Områdenavn Elvetun 

      

Kommune Malvik 

formål i KPA LNF 

størrelse 25 dekar 

kapasitet 70.000 m3 

  

 

            



Verkland 

Områdenavn Verkland 

 

Kommune Malvik 

formål i KPA LNF 

størrelse 50 dekar 

kapasitet 250.000 m3 

  

 

            Lokalisering: 3,6 km fra E6/Leistadkrysset 

 

Positive aspekter: Utvidelse av nærliggende dyrket mark. Kupert terreng som gir mulighet for 

stort deponi. 

 

Konfliktnivå: Økt trafikk på fylkesvegen, samt at dagens adkomst er gjennom et boligområde. 

Lokaliteten inneholder et område med viktig naturtype (rik gransumpskog og rikmyr). Denne må 

unngås brukt til deponi og må sikres mot å ødelegges ved inngrep i tilgrensende arealer (hydrologi). 

Det kan vurderes å utvide grensa for deponiområdet i andre retninger med mer «trivielle» (vanlige) 

naturtyper. 
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Naturtype     X             

Vilt       X           

Jordbruk       X           

Skogbruk       X           

Landskap       X           

Vannmiljø         X         

Grunnforhold         X         

Kulturminner         X         

Friluftsliv       X           

Naturressurser         X         

Beliggenhet               X   

framkommelighet E6/E39               X   

framkommelighet hovedvegnett               X   

nærmiljø transportrute   X               

nærmiljø deponi       X           

Etterbruk             X     

Anbefaling: tilrås    

         Avgrensning bør justeres for å minske konfliktnivå.  

Det forutsettes avbøtende tiltak i forhold til vannmiljø. 

 



Skjenstad  

Områdenavn Skjenstad 

 

Kommune Malvik 

formål i KPA LNF 

størrelse 80 dekar 

kapasitet 250.000 m3 

  

 

            Lokalisering: 3,6 km fra E6/Leistadkrysset 

 

Positive aspekter: Beliggende i nærheten av dyrket mark.  

 

Konfliktnivå: Økt trafikk på fylkesvegen, samt at dagens adkomst er gjennom et boligområde. 

Lokaliteten inneholder et område med viktig intakt naturtype: Lavlandsmyr under marin grense. Høy 

viltverdi. Nærhet til Sagelva med kjent elvemuslingsforekomst (eneste i Malvik kommune). 
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Naturtype       X           

Vilt     X             

Jordbruk         X         

Skogbruk       X           

Landskap       X           

Vannmiljø   X              

Grunnforhold        X          

Kulturminner         X         

Friluftsliv       X           

Naturressurser         X         

Beliggenhet               X   

framkommelighet E6/E39               X   

framkommelighet hovedvegnett             X     

nærmiljø transportrute   X               

nærmiljø deponi       X           

Etterbruk             X     

Anbefaling: frarås   

          



Engan 

Lokalisering: Nær steinbruddet på Brandlia. Adkomst via Malvivegen og Vuluvegen. 

 

Positive aspekter: Nær steinbruddet som kanskje også kan bli et deponiområde. Ligger i et 

område med «trivielle» (vanlige) naturverdier. Stort område med plass til et stort volum 

deponimasser. 

 

Konfliktnivå: Vanskelig adkomst på grunn av lokalveg med boliger med direkte utkjøring. 

Fossmyrbekken gjennom området må holdes åpen. Det må tas hensyn til rhyolitt-forekomsten 

(steinbruddet) ved planlegging av deponiområdet.  
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Naturtype         X         

Vilt       X           

Jordbruk        X         

Skogbruk       X           

Landskap       X           

Vannmiljø       X           

Grunnforhold         X         

Kulturminner         X         

Friluftsliv       X           

Naturressurser      X           

Beliggenhet               X   

framkommelighet E6/E39               X   

framkommelighet hovedvegnett             X     

nærmiljø transportrute   X               

nærmiljø deponi         X         

Etterbruk             X     

anbefaling: tilrås.   

          Det forutsettes avbøtende tiltak i forhold til vannmiljø. 

Områdenavn Engan 

 

Kommune Malvik 

formål i KPA LNF 

størrelse 95  dekar 

kapasitet 400.000 m3 

 
 

 

            



 

Bakken vest 

Lokalisering: Nær FV 963 (Selbuvegen) Ca. 7 km fra Hommelvik. 

 

Positive aspekter: Utvidelse av dyrket mark. Nær viktig fylkesveg. 

 

Konfliktnivå: Nær Knottbekken, som er sidebekk til Homla. Økt trafikk på fylkesvegen opp Løfta i 

Hommelvik. 
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Naturtype         X         

Vilt       X           

Jordbruk     X            

Skogbruk      X           

Landskap       X           

Vannmiljø   X               

Grunnforhold         X         

Kulturminner         X         

Friluftsliv       X           

Naturressurser         X         

Beliggenhet           X       

framkommelighet E6/E39             X     

framkommelighet hovedvegnett               X   

nærmiljø transportrute X                 

nærmiljø deponi       X           

Etterbruk           X       

anbefaling: tilrås   

          

 

Områdenavn Bakken vest 

    

Kommune Malvik 

formål i KPA LNF 

størrelse 10 dekar 

kapasitet 20.000 m3 

  

 

            



Bakken øst 

Områdenavn Bakken øst 

        

Kommune Malvik 

formål i KPA LNF 

størrelse 30 dekar 

kapasitet 100.000 m3 

  

 

            Lokalisering: Nær FV 963 (Selbuvegen) Ca. 7 km fra Hommelvik. 

 

Positive aspekter: Nytt jordbruksareal. Plass til mye masser. Nær viktig fylkesveg. 

 

Konfliktnivå: Lokal viktig naturtype, gammel granskog, fuktig miljø (åpen bekk som renner ut i 

Homla), men det finnes tilsvarende naturområder i nærheten. Umiddelbar nærhet til Homla som er 

et lakseførende og verna vassdrag (Verneplan 4). Innenfor 100 meter fra verna vassdrag,  jfr. 

Rikspolitiske retningslinjer for verna vassdrag. Forutsetter samarbeid mellom to grunneiere for å få 

en hensiktsmessig utforming av deponiet. Kulturlandskapshensyn må tillegges stor vekt ved 

planlegginga av deponiet (unngå fyllingskanter som bryter med landskapet rundt). Økt trafikk på 

fylkesvegen opp Løfta i Hommelvik. 
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Naturtype       X           

Vilt       X           

Jordbruk       X           

Skogbruk   X               

Landskap       X           

Vannmiljø X                 

Grunnforhold         X         

Kulturminner         X         

Friluftsliv     X             

Naturressurser         X         

Beliggenhet           X       

framkommelighet E6/E39             X     

framkommelighet hovedvegnett               X   

nærmiljø transportrute X                 

nærmiljø deponi       X           

Etterbruk           X       

anbefaling: bør avventes   

          



Sneegga 

id 18   

 

     

Områdenavn Sneegga        

Kommune Klæbu        

formål i KPA  LNF-område        

størrelse  66 daa
 

       

kapasitet  500.000 m
3 

       

 

            Lokalisering: Ravinedal i Bostad nordøst i Klæbu. Avrenning til Nordbekken som er en sidebekk til 

Amundsbekken og er grense mellom Klæbu og Trondheim. 

  

Positive aspekter: Stort potensiale for oppfylling. Små konflikter mht nærmiljø, spredt 

bebyggelse. Relativt kort avstand til nordlige del av Trondheim. Medfører utvidet jordbruksareal 

og bedre arrondering. Kan bedre risiko for kvikkleireskred. 

 

Konfliktnivå: Bostadgrenda er registrert som særlig viktig kulturlandskap. Ravinedalene er 

karakteristisk trekk i landskapet. Oppfylling medfører at landskapsopplevelsen forringes. 

Området er registrert som del av naturtypen ravinedal som er vurdert som viktig (verdi B). Vegen 

opp i Bostad, Fv. 924, vil bli hardt belastet. Det antas behov for opprusting av veger. Noe av 

trafikken vil gå gjennom Klæbu sentrum, og vil medføre ulemper for beboere og 

sentrumsvirksomhet. 
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naturtype  X        

vilt    X      

jordbruk    X      

skogbruk    X      

landskap  X        

vannmiljø   X       

grunnforhold  X        

kulturminner     X     

friluftsliv     X     

naturressurser     X     

beliggenhet.       X   

framkommelighet E6/E39      X    

framkommelighet hovedvegnett       X   

nærmiljø transportrute  X        

nærmiljø deponi    X      

etterbruk       X   

Anbefaling: tilrås   

          



Fjærem 

id 19   

 

     

Områdenavn Fjærem,        

Kommune Klæbu        

formål i KPA  LNF-område        

størrelse  49 daa
 

       

kapasitet  100.000 m
3 

       

 

            Lokalisering: Sør for Nordset som ligger ved grensa mot Trondheim, øst for Nidelva. Skråning 

med to mindre ravinedaler.  

 

Positive aspekter: Utvidelse av dyrkingsareal. Kort avstand til nordlige deler av Trondheim. 

 

Konfliktnivå: Arealkonfliktene i området er hovedsakelig knyttet til nærmiljø langs 

transportrute, avrenning til Fjæremsbekken og området som trekkveg for vilt. Området er 

vurdert som viktig (verdi B) når det gjelder vilt. Bekkedalene er lokalt viktige naturtyper 

(verdi C). 
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naturtype   X       

vilt  X        

jordbruk     X     

skogbruk  X        

landskap    X      

vannmiljø  X        

grunnforhold   X       

kulturminner     X     

friluftsliv     X     

naturressurser     X     

beliggenhet.       X   

framkommelighet E6/E39      X    

framkommelighet hovedvegnett       X   

nærmiljø transportrute  X        

nærmiljø deponi    X      

etterbruk       X   

Anbefaling: tilrås    

          



Nideng 

id 20   

 

       

Områdenavn Nideng         

Kommune Klæbu         

formål i KPA  LNF-område         

størrelse  454 daa
 

        

kapasitet  2,2-5 mill m
3
 
 

        

 

            Lokalisering: Nordvest i Klæbu kommune, ca. 5 km fra Sandmoen. 

 

Positive aspekter: Meget stort potensiale for oppfylling. Ideelt som oppfyllingsområde pga. kort 

avstand til hovedveg, til E6 og utbyggingsområder i Trondheim. Området er egnet til 

næringsareal etter oppfylling, avhengig av type masser. Mulighet for bedre arrondering av 

jordbruksareal.  

 

Konfliktnivå: Store konflikter mht oppfylling pga naturverdiene og avrenning. Hele 

ravinesystemet er vurdert som svært viktig naturtype (verdi A). Hallbekken er registrert som 

svært viktig kystgranskog (verdi A). «Rik blandingsskog i lavlandet» vurdert som viktig naturtype 

(verdi B) er også registrert i området. Viltverdiene er vurdert som svært viktige for hele området 

(verdi A). Bekken har en viktig funksjon som gytebekk og har i dag god økologisk tilstand. Dette 

vil være truet ved en oppfylling. 
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naturtype X         

vilt X         

jordbruk    X      

skogbruk X         

landskap  X        

vannmiljø X         

grunnforhold   X       

kulturminner     X     

friluftsliv    X      

naturressurser     X     

beliggenhet.         X 

framkommelighet E6/E39        X  

framkommelighet hovedvegnett        X  

nærmiljø transportrute    X      

nærmiljø deponi   X       

etterbruk        X  

Anbefaling: frarås    

          



Tanem nord (skredgrop) 

id 21   

 

       

Områdenavn Tanem nord          

Kommune Klæbu          

formål i KPA  LNF-område          

størrelse  88 daa
 

         

kapasitet  500.000-600.000 m
3
 
 

         

 

            Lokalisering: På Tanem nært opp til og nord for fylkesveg 921, vest for Tanemsbrua. 

 

Positive aspekter: Stort potensiale for oppfylling. Kort avstand til hovedveg, til E6 og 

utbyggingsområder i Trondheim. Vil i liten grad belaste boligområder. Medfører bedre 

arrondering av jordbruksareal. 

 

Konfliktnivå: Få konflikter. Deler av området er fulldyrka. Kraftlinje over områder begrenser 

fyllingshøyde. Deler av området registrert som viktig ravinedal som naturtype (verdi B). 

Geologisk verneinteresse av lokal verdi (skredgrop). Kort avstand til Nidelva mht avrenning. 
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naturtype   X       

vilt    X      

jordbruk   X       

skogbruk     X     

landskap   X       

vannmiljø   X       

grunnforhold   X       

kulturminner     X     

friluftsliv     X     

naturressurser     X     

beliggenhet.         X 

framkommelighet E6/E39       X   

framkommelighet hovedvegnett        X  

nærmiljø transportrute    X      

nærmiljø deponi    X      

etterbruk      X    

Anbefaling: tilrås   

          



Tanem sør (dal) 

id 22   

 

      

Områdenavn Tanem sør         

Kommune Klæbu         

formål i KPA  LNF-område         

størrelse  71 daa
 

        

kapasitet  400.000 m
3
 
 

        

 

            Lokalisering: På Tanem nært opp til og sør for fylkesveg 921, vest for Tanemsbrua. 

 

Positive aspekter: Stort potensiale for oppfylling. Kort avstand til hovedveg, til E6 og 

utbyggingsområder i Trondheim. Utvidelse av jordbruksareal. 

 

Konfliktnivå: Konflikten i området er hovedsakelig knyttet til nærheten til boligområde i sør. 

Deler av området registrert som viktig ravinedal som naturtype (verdi B).  Kort avstand til 

Nidelva mht avrenning. 
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naturtype  X        

vilt    X      

jordbruk    X      

skogbruk     X     

landskap    X      

vannmiljø   X       

grunnforhold   X       

kulturminner     X     

friluftsliv    X      

naturressurser     X     

beliggenhet.         X 

framkommelighet E6/E39       X   

framkommelighet hovedvegnett        X  

nærmiljø transportrute    X      

nærmiljø deponi  X        

etterbruk       X   

Anbefaling: tilrås   

          



Lysklett 

id 23  

 

   

Områdenavn Lysklett     

Kommune Klæbu     

formål i KPA  LNF-område     

størrelse  64 daa
 

    

kapasitet  350.000-400.000 m
3 

    

 

            Lokalisering: Ravinedal nord for Klæbu sentrum. Nært opp til fylkesveg 885 som er hovedveg til 

nordlige deler av Trondheim.  

 

Positive aspekter: Området ligger godt til rette med hensyn til adkomst og kort avstand til 

Trondheim, og nært hovedveg. Kan bedre risiko for kvikkleireskred. Medfører utvidet 

jordbruksareal. Stort potensiale for oppfylling. 

  

Konfliktnivå: Arealkonfliktene i området er hovedsakelig knyttet til naturverdier og landskap.  

Ravinedalen er registrert som regionalt viktig naturtype (verdi B), og gråor-heggeskog som er lokalt 

viktig (verdi C) finnes i området. Det er i tillegg et viktig yngle- og trekkområde for vilt (verdi B).  

Området inngår i Bostadgrenda og er registrert som særlig viktig kulturlandskap.  Oppfylling vil 

medføre at landskapsopplevelsen forringes. 
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naturtype  X        

vilt  X        

jordbruk   X       

skogbruk    X      

landskap  X        

vannmiljø   X       

grunnforhold  X        

kulturminner     X     

friluftsliv     X     

naturressurser     X     

beliggenhet.       X   

framkommelighet E6/E39      X    

framkommelighet hovedvegnett        X  

nærmiljø transportrute  X        

nærmiljø deponi   X       

etterbruk       X   

Anbefaling: frarås   

          



Sørborgen/Granmo 

id 24   

 

 

Områdenavn Sørborgen/Granmo    

Kommune Klæbu    

formål i KPA Hovedsaklig LNF-område, noe 

boligareal. 

   

størrelse  225 daa
 

   

kapasitet  700.000 – 800.000 m
3 

    

 

            Lokalisering: Nært Klæbu sentrum. Mellom Sørborgen skole/ungdomsskolen og 

Rydland/Finnmyra, og området nordenfor langs bekkedalen.  

 

Positive aspekter: Stort potensiale for oppfylling. Relativt kort avstand til utbyggingsområder i 

Trondheim og til E6. Kort avstand til hovedveg. Sikringstiltak mot kvikkleireskred er gjennomført, 

og området er således en del oppfylt. Området kan bli et fint nærfriluftsområde til skoler og 

boliger.  

 

Konfliktnivå: Arealkonfliktene i området er knyttet til nærmiljø, både mht transportrute og 

aktivitet i deponiområdet. 
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naturtype     X     

vilt     X     

jordbruk    X      

skogbruk  X        

landskap  X        

vannmiljø  X        

grunnforhold     X     

kulturminner     X     

friluftsliv     X     

naturressurser     X     

beliggenhet.        X  

framkommelighet E6/E39       X   

framkommelighet hovedvegnett        X  

nærmiljø transportrute  X        

nærmiljø deponi  X        

etterbruk       X   

Anbefaling: tilrås   

          



Gjellia 

id 25   

 

 

Områdenavn Gjellia    

Kommune Klæbu    

formål i KPA  LNF-område    

størrelse  58 daa
 

   

kapasitet  170.000 m
3 

   

 

            Lokalisering: Nært Klæbu sentrum. Sør for Klæbu kirke. Avrenning til Storvollbekken.  

 

Positive aspekter: Relativt kort avstand til fylkesveg, E6 og utbyggingsområder i Trondheim. 

Området ligger i god avstand til bebyggelse. Medfører bedre arrondert jordbruksareal. 

 

Konfliktnivå: Arealkonfliktene i området er hovedsakelig knyttet til naturverdier, landskap, avrenning 

og nærmiljø mht transportrute.  Området er del av et større ravineområde, Mælbudalen og 

Storvollbekken, som er registrert som et svært viktig naturtypeområde og viltområde (verdiene A).  

Området utgjør en del av et særlig verdifullt kulturlandskap ifølge rapport fra fylkesmannen. 

Landskapsopplevelsen forringes ved oppfylling. Veg mot hovedveg er en viktig gangforbindelse til og 

fra sentrum. 
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naturtype X         

vilt X         

jordbruk   X       

skogbruk     X     

landskap  X        

vannmiljø  X        

grunnforhold   X       

kulturminner     X     

friluftsliv    X      

naturressurser     X     

beliggenhet.        X  

framkommelighet E6/E39       X   

framkommelighet hovedvegnett        X  

nærmiljø transportrute X         

nærmiljø deponi    X      

etterbruk       X   

Anbefaling: frarås   

          



Torvmyra 

id 26   

 

 

Områdenavn Torvmyra    

Kommune Klæbu    

formål i KPA  LNF-område    

størrelse  29 daa
 

   

kapasitet  130.000-170.000 m
3 

   

 

            Lokalisering: I Bostad nordøst i Klæbu kommune. Myr øst for og høyere enn bebyggelsen. 

 

Positive aspekter: Relativt kort avstand til nordlige del av Trondheim. Kan medføre utvidet 

jordbruksareal. Interessant i kombinasjon med Sneegga. Det må sprenges ut stein i forbindelse 

med veg opp i området og interessent/grunneier ønsker fjellmasser til tilretteleggingen av 

Sneegga.  

 

Konfliktnivå: Myra er viktig som naturtype (verdi B). Adkomst opp i området kan medføre store 

inngrep. Vegen opp i Bostad, Fv. 924, vil bli hardt belastet. Det antas behov for opprusting av 

veger. Noe av trafikken vil gå gjennom Klæbu sentrum, og vil medføre ulemper for beboere og 

sentrumsvirksomhet. 
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naturtype  X        

vilt    X      

jordbruk    X      

skogbruk    X      

landskap   X       

vannmiljø   X       

grunnforhold     X     

kulturminner     X     

friluftsliv    X      

naturressurser     X     

beliggenhet.       X   

framkommelighet E6/E39      X    

framkommelighet hovedvegnett      X    

nærmiljø transportrute  X        

nærmiljø deponi    X      

etterbruk      X    

Anbefaling: tilrås   

          



Furuhaugen 

id 27   

 

    

Områdenavn Furuhaugen       

Kommune Klæbu       

formål i KPA Råstoffutvinning og LNF-område       

størrelse 419 daa
 

      

kapasitet  1 mill. m
3 

      

 

            Lokalisering: Ved Vassfjellvegen, nord for Vassfjellet skisenter og sør for Tulluan. 

 

Positive aspekter: Meget stort potensiale for oppfylling. Små konflikter mht nærmiljø, spredt 

bebyggelse. Nært opp til område regulert til næringsareal, hvor det vil bli behov for bortkjøring 

av masser. Kombinasjon av uttak av grus og oppfylling er næringsmessig positivt. 

 

Konfliktnivå: Konfliktene er knyttet til mineralske ressurser, friluftsliv, vilt og transportrute. Det 

er store mengder sand og grus i området. Forekomsten er registrert som viktig. Sand- og 

grusressursene må etappevis tas ut før oppfylling. Furuhaugen ligger nært Vassfjellet skisenter 

og turområde i Vassfjellet. Viktig vilttrekk krysser området. Transport går gjennom Tulluan og 

Tanem tettsted. Ny fylkesveg 704 vil redusere denne konflikten vesentlig. Det er en stor fordel 

om ny fylkesvegen er ferdig bygd før det settes i gang omfattende virksomhet. 
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naturtype    X      

vilt  X        

jordbruk    X      

skogbruk   X       

landskap    X      

vannmiljø   X       

grunnforhold     X     

kulturminner     X     

friluftsliv  X        

naturressurser    X      

beliggenhet.        X  

framkommelighet E6/E39      X    

framkommelighet hovedvegnett      X    

nærmiljø transportrute  X        

nærmiljø deponi   X       

etterbruk        X  

Anbefaling: tilrås   

          



Udduvoll 

Udduvoll Øst 

Områdenavn Udduvoll øst  

 

      

Kommune Melhus        

formål i KPA LNF, dels masseuttak        

størrelse 160 daa 
       

kapasitet  300.000 m3 

       

 

 

          

 

             

Lokalisering: Udduvoll ligger helt nord i Melhus ved Klett. Den østlige delen av Udduvoll ligger tett 

ved det verna vassdraget Gaula, like ved dens utløp i fjorden Gaulosen.  

 

Positive aspekter: Udduvoll ligger nær utbyggingsområder i Trondheim sør og har dermed en god 

beliggenhet. Området er godt tilgjengelig med sin nærhet til E39.  

 

Konfliktnivå: Arealkonfliktene i området er hovedsakelig knyttet til jordvern i driftsperioden.  Store 

deler av området er i dag fulldyrka mark, med kornproduksjon. Den østlige delen av Udduvoll ligger 

svært nært på Gaula. Avbøtende tiltak som bred nok kantvegetasjon, avrenningstiltak og krav om 

reetablering til jordbruk vil her være forutsetning for gjennomføring. 
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    naturtype     X             

    vilt     X             

    jordbruk   X               
    skogbruk         X         
  landskap   X               
  vannmiljø     X             
    grunnforhold         X         
    kulturminner         X         
    friluftsliv     X             
  naturressurser       X           
 beliggenhet                 X 
    framkommelighet E6/E39                 X 
    framkommelighet hovedvegnett               X   
    nærmiljø transportrute         X         
    nærmiljø deponi         X         
    etterbruk           X       
   

              anbefaling: tilrås      

             



 

 

Udduvoll midtre 

Områdenavn Udduvoll midtre  

 

      

Kommune Melhus        

formål i KPA Regulert steinbrudd        

størrelse 56 daa 
       

kapasitet  270.000 m3 

       

 

 

          

 

            Lokalisering: Udduvoll ligger helt nord i Melhus ved Klett.  

 

Positive aspekter: Udduvoll ligger nær utbyggingsområder i Trondheim sør og har dermed en god 

beliggenhet. Området er godt tilgjengelig med sin nærhet til E39.  

 

Konfliktnivå: Naturressursen pukk bør kartlegges og tas ut før mottak av masser. Kun lov til 10 års 

drift fra 2003, må omreguleres eller tilbakeføres.  
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   naturtype         X           

   vilt         X           

   jordbruk         X         
   skogbruk       X           
 landskap         X         
  vannmiljø         X         
    grunnforhold         X         
    kulturminner         X         
    friluftsliv         X         
    naturressurser       X           
 beliggenhet                 X 
    framkommelighet E6/E39                 X 
    framkommelighet hovedvegnett               X   
    nærmiljø transportrute         X         
    nærmiljø deponi         X         
    etterbruk             X     
   

              anbefaling: tilrås 

             

               



Udduvoll vest 

Områdenavn Udduvoll vest  

 

      

Kommune Melhus        

formål i KPA LNF        

størrelse 200 daa 
       

kapasitet   

       

 

 

          

 

            Lokalisering: Udduvoll ligger helt nord i Melhus ved Klett.  

 

Positive aspekter: Udduvoll ligger nær utbyggingsområder i Trondheim sør og har dermed en god 

beliggenhet. Området er godt tilgjengelig med sin nærhet til E39.  

 

Konfliktnivå: Naturverdier som er registrert innenfor område; gråor-heggeskog og rik edellauvskog, 

er fremst knyttet til skoglig kontinuitet og spesielt til gamle almetrær(rødlistet treslag med relativt 

høy alder). Det er beskrevet av BioFokus som en liten bekkekløft med nordvendt dreneringsretning, 

men ingen registrerte biologiske verdier i selve bekken.  
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    naturtype     X             
   vilt         X         
     jordbruk       X           
  skogbruk         X         
  landskap     X             
 vannmiljø     X             
     grunnforhold         X         
     kulturminner         X         
     friluftsliv       X           
    naturressurser         X         
     beliggenhet                 X 
     framkommelighet E6/E39                 X 
     framkommelighet 

hovedvegnett               X   
     nærmiljø transportrute         X         
     nærmiljø deponi       X           
     etterbruk             X     
    

               anbefaling: tilrås 

              

                  



 Rødde/Havdal 

 Områdenavn Rødde/Havdal 

Kommune Melhus 

formål i KPA LNF 

størrelse 135 daa 

kapasitet   

 

 

 

Lokalisering: Område ligger nord i Melhus, sørvest for Thorgården. Aktuelle lokalitet er i tilknyttning 

til en ravinedal, langs Kvamsbekken.   

 

Positive aspekter: Ligger nær utbyggingsområder i Trondheim sør og har dermed en god beliggenhet.  

 

Konfliktnivå: Det er funnet kvikkleire i deler av området, grunnforholdene her er usikre, og det må 

foretas geotekniske undersøkelser før man kan gå videre med noen tiltak her. Om deponering av 

masse i ravinedalen kan være stabiliserende for resterende kvikkleire område bør også undersøkes. 

Tiltak her berører en ravinedal, og område er gitt verdi B, disse naturverdiene vil gå tapt ved inngrep. 

Adkomst fra Trondheim vil kunne ha negativ effekt på nærmiljø, da det er en del spredt bebyggelse 

langs vegen fra avkjørsel mot Rødde.  
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    naturtype   X               
     vilt         X         
     jordbruk       X           
    skogbruk     X             
   landskap     X             
 vannmiljø       X           
     grunnforhold   X               
   kulturminner         X         
     friluftsliv         X         
     naturressurser         X         
     beliggenhet                 X 
     framkommelighet E6/E39               X   
  framkommelighet 

hovedvegnett           X       
     nærmiljø transportrute   X               
     nærmiljø deponi       X           
     etterbruk             X     
    

               anbefaling: tilrås  

         forutsatt godt nok grunnforhold 



Søberg 

Søberg nord 

 

 

Lokalisering: Søberg ligger langs E6 ca. 3 km sør for Melhus sentrum. 

 

Positive aspekter: Nær tilknytning til hovedveg (utarbeides planer om ny av/påkjøringsramper). Nær 

utbyggingsområder i Melhus. Sentral beliggenhet.  

 

Konfliktnivå: Grusressurs må tas ut før man kan bruke lokaliteten som deponi. Mulig lokalitet for ny 

godsterminal.  
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   naturtype         X           

   vilt         X           

   jordbruk         X         

    skogbruk         X         

   landskap         X         

   vannmiljø       X           

    grunnforhold         X         

    kulturminner         X         

    friluftsliv         X         

    naturressurser    X             

 beliggenhet                 X 

    framkommelighet E6/E39               X   

  framkommelighet hovedvegnett               X   

    nærmiljø transportrute         X         

    nærmiljø deponi         X         

    etterbruk           X       

   

              anbefaling: tilrås  

          

               

 

Områdenavn Søberg nord 

 Kommune Melhus 

formål i KPA Masseuttak 

størrelse 97 daa 

kapasitet   



 

Søberg sør 

 

 

Lokalisering: Søberg ligger langs E6 ca. 3 km sør for Melhus sentrum. 

 

Positive aspekter: Nær tilknytning til hovedveg (utarbeides planer om ny av/påkjøringsramper). Nær 

utbyggingsområder i Melhus. Sentral beliggenhet.  

 

Konfliktnivå: Grusressurs må tas ut før man kan bruke lokaliteten som deponi. Mulig lokalitet for ny 

godsterminal. Deler av område er innenfor hensynsone for kulturminner.  
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    naturtype       X           

     vilt         X         

     jordbruk         X         

     skogbruk       X           

  landskap         X         

    vannmiljø         X         

     grunnforhold         X         

     kulturminner     X             

  friluftsliv         X         

     naturressurser   X    

 

          

  beliggenhet                 X 

     framkommelighet E6/E39               X   

    framkommelighet 

hovedvegnett               X   

     nærmiljø transportrute         X         

     nærmiljø deponi         X         

     etterbruk           X       

    

               anbefaling: tilrås  

             

 

Områdenavn Søberg sør 

Kommune Melhus 

formål i KPA Masseuttak 

størrelse 170 daa 

kapasitet   



 

Høgmælen 

             
 

Lokalisering: Høgmælen ligger på toppen av høyden, vest for Gaula ved Kvål. 

 

Positive aspekter: Det er fra grunneierne i område ønske om å ta ut grusressursen i område, og ta i 

mot masser slik at området kan med tid blir bedre arronderingsmessig for jordbruk.  

 

Konfliktnivå: Østlig del av område berører naturverdier med naturlige rasrenner og gode 

skogkvaliteter. Store deler av område er i dag dyrka mark, og under en viktig grusressurs. Deler av 

«veggen» mot Gaula er foreslått vernet. Adkomstveg langs Brekkåsen område som er en av 

kommunens hovedområder for boligutbygging.  
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    naturtype     X             

    vilt     X             

     jordbruk     X             

    skogbruk         X         

    landskap     X             

 vannmiljø     X             

     grunnforhold         X         

     kulturminner   X               

  friluftsliv         X         

     naturressurser    X   

 

          

  beliggenhet             X     

     framkommelighet E6/E39             X     

     framkommelighet 

hovedvegnett           X       

    nærmiljø transportrute X                 

    nærmiljø deponi       X           

     etterbruk           X       

    

               anbefaling: tilrås 

           

Områdenavn Høgmælen 

Kommune Melhus 

formål i KPA LNF, dels masseuttak 

størrelse 635 daa 

kapasitet  1 mill. m3 



Kneppet Vest 

 

 

Lokalisering: Kneppet ligger på Fremo-platået i øst i Melhus kommune, 

 nær drikkevannsressursen Langvatnet, og i nærhet til utmarksområder.  

 

Positive aspekter: Område er allerede regulert til uttak og senere for inntak av masser.  

 

Konfliktnivå: Grusressursen bør tas ut før inntak av masser. Ved deponering av masser er sikring mot 

avrenning mot drikkevannsressursen en forutsetning for gjennomføring.  
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  naturtype         X           

  vilt         X         

   jordbruk         X         

   skogbruk         X         

  landskap         X         

  vannmiljø   X               

   grunnforhold         X         

   kulturminner         X         

   friluftsliv         X         

   naturressurser    X   

 

          

 beliggenhet           X       

   framkommelighet E6/E39             X     

   framkommelighet hovedvegnett               X   

  nærmiljø transportrute   X               

   nærmiljø deponi     X             

   etterbruk           X       

  

             anbefaling: tilrås  

         

              

Områdenavn Kneppet vest 

Kommune Melhus 

 formål i KPA Regulert grusuttak 

størrelse 133 daa 

kapasitet  3 mill. m3 



Kneppet Øst 

 

Områdenavn Kneppet øst 

Kommune Melhus 

 formål i KPA LNF 

størrelse 168 daa 

kapasitet   

 

 

 

 

Lokalisering: Kneppet ligger på Fremo-platået i øst i Melhus kommune, nær drikkevannsressursen 

Langvatnet, men utenfor nedslagsfeltet, og i nærhet til utmarks/friluftsområder. 

 

Positive aspekter: Her ønskes det å etablere jordbruksareal etter endt deponi. 

 

Konfliktnivå: Ingen registrerte naturverdier, men skogen i område er vurdert til middels bonitet. 

Grunnvannskille går lenger i vest, så avrenning herifra vil gå i retning Klæbu. Viktig allikevel å ta 

hensyn til dette. Etablering av jordbruksareal bør være en forutsetning for realisering av tiltak.  

Nærliggende bomiljø har utrykt strek misnøye ved tungtrafikk kjøring, økt belastning ved ytterligere 

massetak/deponi.  
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    naturtype         X           

    vilt         X           

    jordbruk         X         

    skogbruk     X             

    landskap     X             

 vannmiljø    X     

 

        

     grunnforhold         X         

     kulturminner         X         

     friluftsliv       X           

    naturressurser         X         

     beliggenhet           X       

     framkommelighet E6/E39             X     

     framkommelighet hovedvegnett               X   

    nærmiljø transportrute   X               

     nærmiljø deponi       X           

     etterbruk             X     

    

               anbefaling: tilrås 

 

 

             



 

Stokkan 

  Områdenavn Stokkan 

  Kommune Melhus 

formål i KPA 

LNF, dels masseuttak 

(under regulering) 

størrelse 258 daa 

kapasitet  5 mill. m3 

 

 

Lokalisering: Sør i Melhus kommune, nær tettstedet Kvål. Ny E6 trase vil passere i nærhet av 

lokaliteten.  

 

Positive aspekter: Her er det allerede tatt ut mye grusmasser, og å bruke dette uttaksområde som 

deponi ved tilbakeføring anses som positivt både i forhold til området som helhet, og 

samfunnsnytten.  

 

Konfliktnivå: Dyrka mark i deler av arealet, må sikres tilbakeføring av arealet til jordbruk.  Grusressurs 

må tas ut før deponering av masser.  
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   naturtype       X           

   vilt       X           

    jordbruk       X           

  skogbruk         X         

   landskap         X         

   vannmiljø   

 

  

 

 X         

    grunnforhold         X         

    kulturminner         X         

    friluftsliv         X         

    naturressurser    X   

 

          

 beliggenhet             X     

    framkommelighet E6/E39               X   

   framkommelighet hovedvegnett               X   

   nærmiljø transportrute   X               

   nærmiljø deponi       X           

    etterbruk             X     

   

              anbefaling: tilrås 

  

 

      



Brekkfjæra 

Lokalisering: Brekkfjæra ligger i fjorden Gaulosen, på Brekkgrunnen. Brekkgrunnen er en 

sjøgrunne i den nordlige randsonen av Buvikbukta, rett sør for Øysand.  

 

Positive aspekter: Brekkfjære ligger nær utbyggingsområder i Trondheim sør og har dermed en 

god beliggenhet. Området er godt tilgjengelig med sin nærhet til E39, og adkomst via FV800 

Øysandvegen.  Ideen om å fylle ut i sjø, med landbruk og friluftsliv som etterbruk vurderes som 

positiv. 

 

Konfliktnivå: Arealkonfliktene i området er hovedsakelig knyttet til naturverdier, landskap, og 

friluftsliv i driftsperioden.  Nordsiden av Gaulosenbukta, der hvor Gaula har sin utløp i fjorden, er 

vernet som naturområde. Sørsiden av selve området Brekkfjæra, er en viktig våtmark. Utfylling i sjø 

innebærer en stor endring i det sammenhengende fjordlandskapet. Området ligger nær badestranda 

på Øysand. 

 

Vurdering: Prinsippet om å fylle ut i sjø, med jordbruk som etterbruk vurderes som svært positivt. 

Men forslaget ligger i den mest konfliktfulle delen av fjordsystemet i regionen.  
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naturtype X                 

vilt         X         

jordbruk         X         

skogbruk         X         

landskap   X               

vannmiljø        X           

grunnforhold         X         

kulturminner       X           

friluftsliv     X             

naturressurser         X         

beliggenhet               X   

framkommelighet E6/E39                 X 

framkommelighet hovedvegnett               X   

nærmiljø transportrute       X           

nærmiljø deponi   X               

etterbruk             X     

Anbefaling: frarås    

          

Områdenavn Brekkfjæra 

 

  

Kommune Skaun   

formål i KPA  Område for sjø og vassdrag    

størrelse  430 daa   

kapasitet  1,7 mill. m
3
   

 

            



 


