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Oppfølging 



Veileder for saksbehandling

Arbeidsgruppe: 
Plan- og byggesaksbehandlere fra
Klæbu, Melhus, Trondheim, Malvik

Prosess til ferdigstilling:
 Utkast testes siden oktober 2018
 Siste innspillsmøte med MEF i mai 2019
 Ferdigstilling sommer 2019

Forankring:
 Informasjonsmøte saksbehandlere i 
kommunene høst 2019
 Presentasjon i Trondheimsregionen-
regionrådet 25. okt 2019
 Publiseres på Trondheimsregionen sine 
nettsider



Kartportal status deponi

• MEF lager hvert 2. år en oversikt over status på deponi i Melhus, Klæbu, 
Trondheim og Malvik, kvalitetssikret av saksbehandlere (excel) 

• Ikke kartfestet

• Kommunene ser kun på deponisituasjon i sin egen kommune, mens det 
er en kommuneoverskridende tematikk

• Trondheimsregionen har mulighet til å lage en kartportal som viser 
områdene på regionalt nivå

• Oppdatering 2x per år (som status på næringsareal)

• Avtalt med MEF at det skal samarbeides om statusoppdatering

• Hvilke områder for deponi skal vises i kartportalen avklares i fellesskap 

• Kartlegging av områder for deponi og status skal utvides til å omfatte 
hele Trondheimsregionen



Strategi for håndtering av rene masser

mål: begrense behov for deponi

1. Massebalanse i utbyggingsprosjekt

2. Gjenbruk av overskuddsmasser

3. Utnytte potensial for energivinning (torv)

4. Deponering av overskuddsmassen 
(i tilfelle ovennevnte punkt ikke/delvis er mulig) 
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Eksempler massebalanse og gjenbruk

• Stort behov kunnskap om muligheter og utfordringer

• Flere prosjekter på gang i Norge
og i vår region



Innhenting kunnskap og formidling 
hvem tar ansvar

• Begrensing behov for deponi er en utfordring i hel Norge. 
Miljøvern- eller Kommunal og moderniseringsdepartement bør ta ansvar 

• Fylkeskommune har tema deponi i sitt planprogram for Regional plan for 
arealbruk i Trøndelag. Fylkeskommune kan ta en viktig rolle i innhenting 
og formidling av kunnskap.

• Hva er prosjektleder IKAP sin rolle? 

– påvirke MD/KMD til å ta ansvar for innhenting og formidling av kunnskap

– bidra i fylkeskommunens arbeid innhenting kunnskap

– formidling i Trondheimsregionen



Samarbeid med MEF

• Samarbeid mellom MEF og kommunene om konkrete 
saker fungerer godt

• Samarbeid på kommuneoverskridende nivå har vært 
mangelfull etter vedtak Regional utredning om deponi

Avtalt i møtet 8. januar 2019: 

MEF inviterer 1x per år til et felles møte med 
kommunene, fylkeskommune, fylkesmannen og 
prosjektleder IKAP
Mål: drøfte utfordringer, vurdere behov grep


