
Vurderingskriterier deponi Trondheimsregionen

-4 svært stor konflikt

-3 stor konflikt

-2 middels konflikt

-1 liten konflikt

0 ingen konflikt/positiv verdi

+1 litt positiv

+2 middels positiv

+3 positiv

+4 svært positiv

Naturtype

-4 A-verdi

-3 B-verdi (svært liten del A-verdi)

-2 B-verdi liten del av område, eller lokalt svært viktig

-1 C-verdi

0 ingen naturverdier registrert

Vilt

-4 A-verdi

-3 B-verdi (svært liten del A-verdi)

-2  B-verdi liten del av område, eller lokalt svært viktig

-1  C-verdi

0 ingen viltverdier registrert

Jordbruk

-4 matkorn

-3 forkorn jord

-2 gras

-1 innmarksbeite/dyrkbar mark

0 ikke jordbruksareal

Skogbruk

-4 svært høy bonitet

-3 høy bonitet

-2 middels bonitet

-1 lav bonitet

0 ikke/uproduktiv skog

Landskap

-4 helhetlig kulturlandskap DN-Naturbasen

-3 i sammenhengend åpen landskap

-2 negativ virkning eksisterend landskap

-1 i segmentert landskap

0 skult i landskap/allerede store inngrep landskap

Vannmiljø

-4 laksførende strekning, innenlandsk fiskeførende (ørret)

-3 rødlistede og/eller sårbare arter

-2 viktig økologisk funksjon som vannbiotop

-1 økologisk funksjon som vannbiotop

0 ikke avrenning til vann-/vassdrag

Grunnforhold

-4 kvikkleire forekomst

-3 sannsynlig kvikkleire

-2 grunnforhold bør undersøkes (ikke tilstrekkelig kunnskap)

-1 myr, fare for senking av område ved deponering av masser

0 god grunnforhold (fjell), over Maringrense

vurderingsnivå (driftsperiode deponi)

Etterbruk kan ha positiv effekt. Når relevant skal dette beskrives i tekst.

Etterbruk kan ha positiv effekt. Når relevant skal dette beskrives i tekst.



Kulturminner

-4 kulturminneforekomst nasjonal verdi (Askeladden)

-3 kulturminneforekomst regional/lokal verdi (Askeladden)

-2 i tilknytning til kulturminneforekomst (Askeladden)

-1 potensiale kulturminneforekomst

0 ingen (kjente) konflikter (må alltid undersøkes ved regulering)

Friluftsliv

-4 registrert som friluftsområde (Naturbasen)

-3 i bruk som friluftsområde/turområde, turveg gjennom område

-2 i tilknytning til friluftsområde/turområde, turveg

-1 nær friluftsområde/turområde, turveg

0 ingen konflikt

Naturressurser

-4 nasjonalt viktig forekomst 

-3 regionalt viktig forekomst 

-2 meget viktig forekomst 

-1 viktig/ikke vurdert/ i dag (dels) uttaksområde

0 ingen konflikt

Beliggenhet

+4 < 5 km

+3 5-10 km

+2 10-15 km

+1 15-20 km

0 > 20 km

Framkommelighet til E6/E39

+4 <  1km

+3 1-5 km

+2 5-10 km

+1 10-15 km

0 > 15 km

Framkommelighet til hovedveg

+4

+3 < 1 km

+2 1-2,5 km

+1 2,5-5 km

0 > 5 km

Nærmiljø transportrute

-4 gjennom sentrum

-3 gjennom boligfelt/tettsted (> 20 boliger)

-2 langs mange boliger (spredt)

-1 langs noen boliger (spredt)

0 lav konfliktnivå

Nærmiljø deponi

-4 svært stor konflikt bomiljø/friluftsliv

-3 stor konflikt bomiljø/friluftsliv

-2 konflikt bomiljø/friluftsliv

-1 lite konflikt bomiljø/friluftsliv

0 ubetydelig konfliktnivå

Etterbruk_verdi

+4

+3 utbygging (forutsatt god beliggenhet)

+2 økt areal til jordbruk

+1 økt bruksverdi

0 tilbakeføring til dagens situasjon

 


