
OVERSIKT REKKEFØLGEKRAV 

 

TRONDHEIM 

 

Solberg og Røran, vedtatte rekkefølgekrav 

Planen ble vedtatt 01.02.2018. 

 

● Før det kan deponeres masser i planområdet skal nødvendige støytiltak være 

etablert, jf. §§ 9.3 og 10.3 (bl.a støyvoll). 

● Sedimentasjonsbasseng- og/eller grøft innenfor bestemmelsesområde #2 skal være 

etablert før det kan deponeres masser i planområdet. 

● Hovedvannledning til Byneset må legges i ny trasé. Dette skal gjøres innledningsvis i 

anleggsarbeidet. 

● Gang- og sykkelveg langs Ringvålvegen, på strekningen mellom deponiets avkjørsel 

og fram til undergang på gnr/bnr 177/3, skal etableres før det kan deponeres masser 

i planområdet. 

● Før bekken VNV2 gjenåpnes, skal deponiet være avsluttet. 

● Før omlegging av Ringvålvegen, skal deponiet være avsluttet. 

● Opparbeidelsen av bussholdeplasser skal skje samtidig med opparbeidelsen av 

Ringvålvegen. 

 

 

Øvre Bratsberg, forslag til rekkefølgekrav til sluttbehandling 

Planen er sendt til sluttbehandling. Alle innsigelser er løst, men det er store naboprotester, 

deriblant et innbyggerinititativ om støv, støy og trafikksikkerhet langs Bratsbergevegen.  

 

● Det tillates ikke deponering av masser innenfor bestemmelsesområde #2 og #3 før 
kommunal vanntilførsel er etablert.  

● Høyspentledning skal omlegges før det tillates deponering av masser innenfor 
bestemmelsesområde #1 og #3. 

● Innenfor bestemmelsesområde #4 skal det opparbeides en sedimentasjons- og 
fordrøyningsbasseng før det deponeres masser innenfor bestemmelsesområde #2. 

● Innenfor bestemmelsesområde #5 skal det opparbeides en sedimentasjons- og 
fordrøyningsbasseng før det deponeres masser innenfor bestemmelsesområder #1 
og #3. 

● Opplegg for ren og skitten sone samt område for rengjøring av kjøretøy skal 
etableres, før det deponeres masser innenfor planområdet. 
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Lerslia, forslag til rekkefølgekrav til sluttbehandling 

Planen er sendt til sluttbehandling, men det foreligger to uløste innsigelser (NVE og 

Fylkesmannen). 

 

● Ny kulvert under Dovrebanen skal etableres før oppstart av deponering innenfor 

bestemmelsesområde #2 kan settes i gang. Før det kan etableres ny kulvert skal 

nedbør fra nedbørsfeltet beregnes og ligge til grunn for dimensjoneringen. 

● Viltgjerde langs Dovrebanen skal settes opp så snart nytt terreng er formet i nedre 

del av bestemmelsesområde #2. 

● Privat vannledning som går gjennom området skal legges om og sikres i samråd med 

Leinstrand vannverk før oppfylling kan starte. 

● Bestemmelsesområde #1 skal være ferdig oppfylt og avsluttet i henhold til godkjent 

driftsplan før innfylling i bestemmelsesområde #2 kan starte. Bestemmelsesområde 

#2 skal være ferdig oppfylt og avsluttet i henhold til godkjent driftsplan før innfylling 

i bestemmelsesområde #3 kan starte. Innenfor bestemmelsesområde #2 skal én 

etappe ferdigstilles, før ny etappe kan igangsettes. Innenfor bestemmelsesområde 

#3 skal én etappe ferdigstilles, før ny etappe kan igangsettes. 

● Sedimentasjons- og fordrøyningsbasseng innenfor V1 skal være etablert før 

oppfylling innenfor bestemmelsesområde # 2 kan starte. Sedimentasjons- og 

fordrøyningsbasseng innenfor V2 skal være etablert før oppfylling innenfor 

bestemmelsesområde # 3 kan starte. 

● Området avsatt til landbruksformål innenfor hvert bestemmelsesområde, skal 

tilbakeføres til jordbruksareal senest innen påfølgende vekstsesong er over. For 

områder som ikke revegeteres fortløpende i henhold til bestemmelse § 7.2, skal 

regulerte areal til naturformål innenfor hvert bestemmelsesområde, være revegetert 

senest innen påfølgende vekstsesong er over. 

● Det skal etableres et rengjøringsanlegg ved inn- og utkjøring til deponiet. Dette skal 

benyttes for rengjøring av maskiner, annet maskinelt utstyr og kjøretøy før utkjøring 

på offentlig veg. Anleggsveg skal asfalteres på en minst 75 meter lang strekning mot 

utkjøring på offentlig veg. Innfylling av masser skal skje etter prinsippet om ren og 

skitten sone. Området hvor biler som kjører inn masse ferdes, skal være ren og 

holdes adskilt fra områder hvor gravemaskin/bulldoser som fordeler massene ferdes. 

 

 

Skjefstad Vestre og Benberg, forslag til rekkefølgekrav slik de forelå til 

førstegangsbehandling  

Det har ikke vært noen bevegelse i saken siden planen var på høring vinteren 2016/2017. 

Det foreligger to uløste innsigelser (Statens vegvesen og Fylkesmannen). 

 

● Avbøtende tiltak for å ivareta myke trafikanter langs Ringvålvegen skal gjennomføres 

før deponering kan igangsettes. 
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● Gang- og sykkelvei og fortau langs Ringvålvegen og østover til avkjørsel til deponiet 

på Solberg og Røran, skal være ferdig opparbeidet før deponering kan igangsettes. 

● Sedimentasjonsbasseng innenfor bestemmelsesområde # 4 og drenering som fører 

til sedimentasjonsbasseng, skal være etablert før det kan deponeres masser innenfor 

planområdet. 

● Støyvoller innenfor bestemmelsesområde # 1 og # 2 skal være etablert i henhold til 

støyrapport fra Brekke Strand datert 09.10.2015 før det kan deponeres masser 

innenfor planområdet. 

 

 

Gisvål, vedtatte rekkefølgekrav 

Planen ble vedtatt 20.11.2014. 

 

● Støyvoller i bestemmelsesområde #2 skal være etablert før oppstart av deponering. 

● Nye utearealer for Kvamsgrind skal opparbeides på bakkeplan på vestsiden av 

bebyggelsen, tilsvarende dagens utearealer på sørsiden av bebyggelsen, før det gis 

tillatelse til tiltak innenfor bestemmelsesområde 1. 

● Det skal etableres tilfredsstillende dreneringssystem, herunder åpne 

avskjæringsgrøfter rundt deponiet. Grøft langs vestsiden og nordsiden av arealet må 

etableres ved oppstart av deponering. Avskjæringsgrøft langs sørsiden av området 

må etableres umiddelbart etter endt oppfylling. 

● Innenfor område LNFRN skal det etableres en dam med tilførsel fra eksisterende 

dam innenfor området. En faglig sakkyndig skal utarbeide en plan for flytting og 

nyetablering av dammen som blant annet skal vise hvordan den økologiske 

funksjonen søkes opprettholdt og skal inneholde opplegg for før- og 

etterundersøkelser av dammen. Planen skal godkjennes av Trondheim kommune før 

tiltaket kan igangsettes. Før- og etterundersøkelsene skal kunne brukes som 

erfaringsdata. 

 

Bjørka, vedtatte rekkefølgekrav 

Planen ble vedtatt 18.02.2016. 

 

Planen har ingen rekkefølgekrav, men har bestemmelser om bl.a drenering og reetablering 

av kantvegetasjon langs bekk. 
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(avsluttede deponier) 

Reppe, vedtatte rekkefølgekrav 

Planen ble vedtatt 28.01.2016. 

 

● Høyspentledning skal legges i kabel i bakken før det tillates deponering av masser 

innenfor bestemmelsesområde #1. 

● Innenfor bestemmelsesområde #1 skal det skal etableres grøft/pukkstrenger som 

fører overflatevann ut av området før det tillates deponert masser. Løsning skal 

illustreres i søknad om igangsetting. 

● Innenfor bestemmelsesområde #2 skal det etableres sedimentasjonsbasseng før 

deponering av masser starter. 

● Bestemmelsesområde #3 skal opparbeides som midlertidig anleggsveg med 

vaskestasjon før deponering i bestemmelsesområde #1 tillates. 

 

 

Blekkan Nedre, vedtatte rekkefølgekrav 

Planen ble vedtatt 21.11.2002. 

 

● Reguleringsformålet felles avkjørsel med støyvoll skal opparbeides som vist i planen 

før igangsettingstillatelse gis.  
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KLÆBU 

Øvre Forset, vedtatte rekkefølgekrav 

Planen ble vedtatt 03.10.2019. 

Før drift  

● Matjordlag fjernes og plasseres midlertidig innenfor område D3 før drift.  

● Sedimentasjonsdammer skal være etablert.  

Under drift  

● Det skal etableres mottakskontroll for tilkjørte masser.  

● Nordlig del (D1) fylles opp før sørlig del (D2). Massedeponiet skal benyttes til 

jordbruk etter hvert som deponeringen fullføres.  

Etter drift  

● Område D1, D2 og D3 istandsettes til jordbruksareal så snart deponivirksomheten er 

avsluttet og senest 5 år etter oppstart. Deponimasser skal bestå av mest mulig faste 

masser i bunnen. Øverste toppsjiktet skal ha en tykkelse på 20 cm. Dette kan bestå 

av den matjorda som er lagret samt annen humusholdig masse. 

 

 

Sørborgen, Litjugla m.m., vedtatte rekkefølgekrav 

Planen ble vedtatt 13.12.2018 

● Før det gis igangsettingstillatelse etter plan- og bygningsloven må tiltaksplan for 

håndtering av forurenset grunn i tråd med forurensingsforskriftens kapittel 2: 

Opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider være godkjent av 

forurensingsmyndigheten. Alternativt må dokumentasjon av at grunnen ikke er 

forurenset forevisesforurensningsmyndigheten. Kravene i denne bestemmelsen 

gjelder nordvestre fylling og Badstudalen.  

● Område avsatt til LNFR-område skal være istandsatt med vegetasjon senest innen 

påfølgende vekstsesong er over. Oppfylling og istandsetting skal skje seksjonsvis, jf. 

pkt. 3.6. Skolenes tidligere areal og anlegg for aktivitet og opphold, som gapahuk 

m.m., skal ved istandsetting av oppfyllingsområdet etableres på nytt. Oppfylling og 

istandsetting fullføres fra krysset ved innkjøringen til Sørborgen skole og østover slik 

at tverrforbindelsen/stien (o_TV2) mellom Rydland og Sørborgen kan tas i bruk 

seinest 31.12.2021. 

 

 

Nidarheim, vedtatte rekkefølgekrav (kalt Fjærem i KDP) 

Planen ble vedtatt 19.10.2017 

● Etterbruk – landbruk. Område regulert til massedeponi skal etter oppnådd 

terrengprofil tilbakeføres til landbruksareal.  

● Frist for planering av topplag og tilsåing settes til 2 år etter endt oppfylling og 

planering i M1, og etter endt oppfylling og planering i M2.  
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● Ny åpen bekk gjennom område M2, og bekkebunn i ravine innenfor område “Særlige 

landskapshensyn” – SL 1, skal steinsettes for å hindre utgraving. Bekker innenfor 

område M2 kan legges i rør mens oppfyllingsarbeidet pågår. 

 

 

Tanem deponi, vedtatte rekkefølgekrav 

Planen ble vedtatt 05.12.2019.  

● Det skal foreligge igangsettelsestillatelse fra plan- og bygningsmyndigheten.  

● Fangdam F1 og F2 skal være ferdig etablert før området igangsettes som deponi.  

 

 

Furuhaugen øst, forslag til rekkefølgekrav til førstegangsbehandling 

Plan under utarbeidelse (k2017009) 

● Turveg, slik som vist i plankartet, skal være ferdigstilt når anleggsdriften starter for 

etappe 4, jfr etappeplan datert 02.04.2019. 

● Før uttak og deponering skal det sikres at revegetering rundt masseuttaket for hver 

etappe er ivaretatt i henhold til etappeplaner datert 02.04.2019. 

● Før uttak og deponering igangsettes skal det etableres tilfredsstillende drenerings- 

og fordrøyningssystem, herunder grøfter og sedimenteringsbasseng/fangdam for 

drenering og rensing av overvann. Dammene må sikres i henhold til plan- og 

bygningsloven § 28-6. Tiltak for etappe 1 gjennomføres i samsvar med kart «B02A 

Furuhaugen grustak - Sedimentering oversikt», datert 17.12.2018, utarbeidet av 

Søbstad AS. Tiltak for etappe 2, 3 og 4 gjennomføres i samsvar med VA-plan, datert 

02.04.2019, utarbeidet av Vianova. I områdene som ligger tettest mot Fuglmyra og 

Litjvollmyra skal de avskjærende grøftene og fangdammene bli anlagt slik at de ikke 

vil drenere myrene. 

● Før uttak og deponering igangsettes skal det etableres grunnvannsbrønn for 

overvåkning av grunnvannsnivå og grunnvannskvalitet. Brønnen skal bores til minst 5 

m under naturlig grunnvannsnivå. VA-plan, datert 29.03.2019, utarbeidet av Vianova 

er retningsgivende for plassering av grunnvannsbrønn, men mindre justeringer 

tillates. 

● Det skal gjennomføres avbøtende tiltak mot støy i forkant av de enkelte 

utvinningsfasene ihht. driftsplan, jf. § 3.2. Knuseverk skal plasseres skjermet mot 

nærmeste nabobebyggelse i øst. Dette gjøres ved å legge opp masser, evt senke 

knuseverk i terrenget. 

● Det skal gjennomføres avbøtende tiltak ved uttak og deponering ved behov, jf. § 3.4.  

● Før utbygging av ny Fv 704 starter sør for Tanem, skal område for deponi begrenses 

til etappe 1. 

● Før oppfylling av hver etappe skal det foreligge en vurdering av grusressursen 

innenfor etappeområdet. 
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MELHUS 

Udduvoll vest, vedtatte rekkefølgekrav 

Planen ble vedtatt 23.03.2018. 

● Avbøtende tiltak i vassdrag før deponering. 

Før igangsetting av deponering skal det opparbeides og tilrettelegges for gode 

forhold for gyting og opphold for sjøørret i nedre del av Reitanbekken, vist som 

bestemmelsesområde #5 i plankartet. Tiltakene bør gjennomføres i perioden 15. juli 

til 15. september, slik at man unngår de mest sårbare periodene for ørreten. Tiltak er 

beskrevet i naturmiljøutredning. utarbeidet av Sweco, datert 03.03.2017, sist rev, 

12.01.2018. 

Det må gjøres prøvetaking i bekken før lukking av bekkeløp for å dokumentere 

økologisk og kjemisk tilstand (jf. etablerte grenseverdier i vannforskriften). Ved 

gjenåpning skal bekken ha minst like god økologisk og kjemisk tilstand som før 

lukking. 

● Rensedam innenfor bestemmelsesområde #4, og drenering som fører til rensedam, 

skal være etablert før det kan deponeres masser innenfor planområdet. 

ved deponiets slutt må det gjøres en ny vurdering på om renseeffekten i 

rensedammen er tilstrekkelig for situasjonen i nedbørsfeltet ved avsluttet deponi. 

dersom renseeffekten ikke er tilstrekkelig må det gjøres tiltak som sikrer minst like 

god økologisk og kjemisk tilstand i Reitanbekken som før lukking og deponistart. 

● Støyvoll og støyskjerm må etableres senest før deponiaktiviteten er nærmere enn 

200 meter til nærmeste berørte nabo i fase 2, som vist til i støyfaglig utredning 

AKU-01_rev1, utarbeidet av Brekke & Strand, datert 11.12.2017. 

Etter endt deponivirksomhet skal støyvollene fjernes. 

● Geoteknikk: Rekkefølge og tiltak for geoteknikk utførelse skal være i henhold til 

geoteknisk notat 001_rev01, utarbeidet av Rambøll (datert 05.10.2017). 

● Etter avsluttet deponivirksomhet skal området fortløpende ryddes, istandsettes og 

tilbakeføres til Landbruk-, natur- og friluftsformål, som angitt i reguleringsplankart 

datert 23.03.2018, og etter arealfordeling vist i Landskapsplan, utarbeidet av Selberg 

Arkitekter datert 01.02.2018, sist rev. 30.10.2018. Arealgrenser i landskapsplan kan 

justeres med inntil 2 m avvik dersom forholdene tilsier det. Områder kan ikke 

benyttes til deponering etter at det er tatt i bruk som LNF-areal. 

Reitanbekken skal gjenåpnes etter avsluttet deponi. For å sikre best mulig økologisk 

miljø og variert landskap bør det legges inn tilstrekkelig areal til kantsoner, svinger, 

dammer o.l. tiltak tilknyttet bekken. Bekken skal revegeteres med stedegent 

plantemateriale på minimum 12 m bredde på hver side av bekkens senterlinje. 

utforming av bekken, med sideareal, skal ta høyde for en 200-års flom. Bekkens trasé 

som vist på Landskapsplan (Selberg Arkitekter datert 01.02.2018, sist rev. 

30.10.2018) er vedlagt reguleringsplanen. 
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Hele deponiområdet skal være ferdigstilt og tilbakeført til LNFR-areal senest innen 

20 år etter at det er gitt tillatelse til tiltak. 

 

MALVIK 

Torp Øvre, vedtatte rekkefølgekrav 

Planen ble vedtatt 28.09.2015. 

● Fangdam og økologisk renseanlegg/sedimentasjonsbasseng skal være ferdig etablert 

før området blir klargjort til deponi. 

● Før tiltak i henhold til reguleringsplanen settes i gang skal det etableres et 

vannprøveprogram som definerer når vannprøver skal tas og hvilke parametre som 

skal inngå i prøvetakningen. i tillegg til overvåkning av vannkvalitet under deponidrift 

og etterfølgende jordbruk, skal det tas vannprøver fra dagens avrenning fra området 

via bekk ned til sagelva. Vannprøveprogram skal godkjennes av kommunen. 

Resultater fra vannprøveprogram skal legges inn i database for vannmiljø. 

● Avskjærende grøfter i nord og øst skal være ferdig etablert før området blir klargjort 

til deponi. 

 

 

Vasselja, vedtatte rekkefølgekrav 

Planen ble vedtatt 20.11.2014 

● §7.1Nytt bekkeløp samt økologisk renseanlegg, fordrøynings- og 

sedimentasjonsbasseng skal etableres og opparbeides før oppfylling kan starte. 

● §7.2Før oppfylling starter må nytt bekkeløp være sikret mot utglidning og avrenning 

fra fyllingsmasser ut i bekkeløpet. 

● Plan for punkt 7.1 og 7.2 skal utarbeides og forelegges for godkjenning av 

kommunen før oppfylling kan starte. 
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