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Deponi i Trondheimsregionen



Oppfølgingsoppgaver

• Oppdatere veileder for saksbehandling

• Samle inn eksempler på massebalanse og gjenbruk 
av overskuddsmasser

• Kart over områder for deponi oppdateres jevnlig

• Fortsette samarbeid om deponi
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Veileder nov. 2011

Forslag oppdatert veileder 

Mål for oppdateringen
- Endringer i regelverk
- Supplert med ’hjelp til søker’
- Revurdering retningslinjer ’vurdering  type behandling’
- Mer forståelig for alle saksbehandlere



Organisering

Arbeidsgruppe
Rådgivere planavdelingen, byggesak og miljøenheten

Trondheim kommune
Klæbu kommune
Melhus kommune
Malvik kommune

Referansegruppe
Maskinentrepenørenes Forbund (MEF) 
Stjørdal kommune
Trøndelag fylkeskommune
Fylkesmannen i Trøndelag



Veileder deponering rene masser

Figur fra: Regionalplan for massehåndtering på Jæren 2018-2040 (Berit Sømme)



Struktur veilederen
Intro

 Bakgrunn

 Definisjoner

 Regelverk

Saksbehandling

 Hjelp til søker

 Retningslinjer for saksbehandler

Vurderinger

 Vurdering fare eller urimelig ulempe for omgivelsene eller 
allmenn interesser

 Forhold som må ivaretas for å sikre etterbruk som dyrka mark

 Økologiske rensetiltak



Lenker til nasjonale faktaark og veiledere

MD – Database grunnforhold

NGI – veileder kvikkleire

NVE – veileder kvikkleire

MD – faktaark M-1243/2018

MD – faktaark M-813/2017



Definisjoner

 Deponering

 Masseoppfylling

 Deponi/massetipp

 Rene masser

 Forurensede masser

 Inerte masser

 Avfall

 Næringsavfall



Regelverk

 Plan- og bygningsloven

 Forskrift om konsekvensutredninger

 Forurensningsloven

 Forurensningsforskriften

 Jordloven

 Forskrift om produksjonstilskudd

 Naturmangfoldloven

 Vannressursloven

 Vannforskriften

 Kulturminneloven



Plan- og bygningsloven (PBL)

Lovens formål

 Fremme bærekraftig utvikling

 Samordne offentlige oppgaver

 Sikre at byggetiltak blir i samsvar med lovgivningen

 Sikre at saksbehandling blir forsvarlig med bl.a. 
muligheter for medvirkning

Det skal tas hensyn til 

 Universell utforming

 Barn og unges oppvekstvilkår

 Estetisk utforming av omgivelser

PBL kap. 12, 19, og§ 20-1 k Vesentlig terrenginngrep

Forskrift om byggesak§ 4-1, e7



Forskrift om konsekvensutredninger 
etter PBL

Hensikt

 Kartlegge og belyse konsekvenser av tiltak for miljø, 
naturressurser og samfunn før det fattes et vedtak

 Sikre at eventuelle virkninger blir tatt hensyn til

 Sikre en åpne planprosess hvor berørte blir hørt

Vedlegg II: mindre anlegg med store konsekvenser
Planer etter PBL og tiltak etter annet lovverk som skal vurderes nærmere

11 k:  andre prosjekter - deponier på land og i sjø
> 50 daa eller 50 000 m3



Forurensningsloven

Lovens formål

 Å verne det ytre miljø mot forurensning og å redusere 
eksisterende forurensning, å redusere mengden av avfall og å 
fremme en bedre behandling av avfall.

 Loven skal sikre en forsvarlig miljøkvalitet, slik at 
forurensninger og avfall ikke fører til helseskade, går ut over 
trivselen eller skader naturens evne til produksjon og 
selvfornyelse.

§§ 27a annet ledd, § 32 første og annet ledd, § 11

Rene masser = næringsavfall



Rene masser = næringsavfall
Deponering av rene overskuddsmasser fra bygge- og anleggsprosjekter anses som 
næringsavfall, med mindre det er sikkert at massene vil utnyttes som byggeråstoff eller 
fyllmasser i et annet prosjekt. 

Forurensningsforskriften kap. 4
Søknadsplikt for anlegg av planeringsfelt som berører et areal på minst 1 dekar.
Plan skal være godkjent av kommunen.



Hjelp til søker

Før du går i gang med å planlegge en masseoppfylling, anbefaler vi at de bestiller 
forhåndskonferanse i kommunen der mottaket skal ligge. Slik får du avklart hvilke 
forhold som må vurderes i området.

 Hensyn som må ivaretas når masseoppfylling planlegges

 Søknadsplikt

 Behov for reguleringsplan

 Dispensasjon



Retningslinjer saksbehandling

 Vurdere om behandling kun etter forurensningsloven er 
tilstrekkelig

 Vurdering av behov for behandling etter jordloven § 9

 Vurdering i forhold til gjeldende planer

 Vurdering i forhold til størrelse av tiltaket

Veiledende tabell og figur for vurdering type saksbehandling etter 
størrelse og høyde av masseoppfyllingen



Vurdering ift størrelse tiltak

 Beliggenhet av foreslåtte 
masseoppfyllinger er forskjellige

 Det er viktig med en lokal 
tilpassede vurdering om et tiltak 
kan innebære

 vesentlige terrenginngrep 

 fare eller urimelig ulempe for 
omgivelsene eller allmenne 
interesser

 Kapittel 6 beskiver relevante 
vurderingstema



Vurdering fare eller urimelig ulempe
for omgivelsene eller allmenne interesser

Avhengig av beliggenhet vurdere hvilke tema er relevant

 Geoteknisk stabilitet

 Tiltak i elver og bekker

 Forurensning til vassdrag

 Nærmiljø – støv, støy, sikkerhet og tilstand på vegnettet

 Friluftsliv

 Landskap

 Naturmangfold

 Mineralressurser

 Kulturminner



 Krav til masseoppfyllingen

 Matjordlaget

 Jordflytting

 Jordforbedring

 Myr

A-sjiktet
B-sjiktet
C-sjiktet

Etterbruk som dyrka mark
Forhold som må ivaretas



Økologiske rensetiltak

Avrenningen beror i stor grad på:

 Terrenghelling

 Terrengutforming

 Arealomfang

 Nedbørsfelt

Tiltak

 Avskjæringsgrøfter

 Fangdammer

 Vegetasjon for ytterligere rensing

 Etappevis oppfylling og tilsåing



Deponikapasitet - status



Deponistatus i kart



Kapasitet 2019-2021

Åpent 
2019: 1 930 000 m3

2020: 5 370 000 m3

2021: 3 850 000 m3

SUM 2020/2021: 
9 220 000 m3

Årlig behov: 1,7-1,9 mill. m3

Kapasitet: 5 - 5,5 år



Reservekapasitet etter 2021

Kjent potensial kapasitet etter 2021:
8 790 000 m3 

i tillegg noen masseuttaksområder med i alle fall 4 400 000 m3 + en del ukjent



Langsiktig strategi lokalisering 
massehåndtering?

Strategi: 
-Minst mulig konflikt innbyggere – trafikksikkerhet, støy/støv
-Planavklarte områder, inkl. anbefalte områder IKAP-utredning
-Utvalg masseuttaksområder som framtidsrettede sorteringsanlegg overskuddsmasser

Lokalisering:
- Langs Fv704 (viktig at vegen legges utenom Tanem så fort som mulig)

- Sør for E39 v/Øysand (Udduvoll)

- Sør for E6 i Malvik
- Øst og vest for E6 sør



Ressurspyramiden - sirkulærøkonomi

Figur fra: Regionalplan for massehåndtering på Jæren 2018-2040 (Berit Sømme)



Videre arbeid

Innhente kunnskap om massehåndtering – sirkulærøkonomi

 Typer og mengder overskuddsmasser fra utbygging 

 Hva kan massene brukes til

 Sorteringsanlegg overskuddsmasser
– Hvor i regionen er potensielle sorteringsanlegg

– Typer og mengder masser som kan tas i mot i anleggene

– Virkemidler, behov insentiver

 Gode eksempler massebalanse og gjenbruk av masser

 Strategi for massehåndtering i Trondheimsregionen

Samarbeid med Trøndelag fylkeskommune, NGU, NiT

Fylkeskommune: Strategi for klimaomstilling - massehåndtering i sirkulærøkonomi

NGU/DirMin: Ressursregnskap Trøndelag, ferdig 2020.

NGU: Ressurskart pukk og grus Trøndelag, ferdig 2021.

Prognosesenteret AS: kommende ressursbehov planlagte utbygginger



Har dere spørsmål,
innspill til videre arbeid?


