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Postboks 3021 Lade
7441 TRONDHEIM

lllllllllllllllllIlIllllllllllllllllllll
138580-299-22

Trondheimsregionen
Trondheim kommune, Byplankontoret
7004 TRONDHEIM

Vedr.  20-02884-2 -Uttalelse til høring - Massedeponi  i  Trondheimsområdet — Oppdatering

regional utredning av områder for deponering av rene masser

Vedlagt følger digital post fra Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard.

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard har startet  å  sende ut posten digitalt.

Dette er i tråd med regjeringens digitaliseringsprogram om digital kommunikasjon som førstevalg i

samhandlingen mellom det offentlige og innbygger og næringsliv.

Posten vil bli distribuert til mottakerens meldingsboks i Altinn. etter hvert også til valgte postkasse hos

Digipost eller eBoks.

Dokument som ikke er åpnet i Altinn innen 2 virkedager etter at det er tilgjengelig i meldingsboksen, blir

skrevet ut og sendt via Posten.

Med hilsen

Direktoratet for mineralforvaltning

med Bergmesteren for Svalbard.



* Direktoratet  for mineralforvaltning

med Bergmesteren for Svalbard

Trondheimsregionen Dato: 11.09.2020

Trondheim kommune, Byplankontoret Vår ”Bf: 20/02884-2
7004 TRONDHEIM Deres ref: 20/54886

Uttalelse til høring -  Massedeponi  i  Trondheimsområdet  —

Oppdatering regional utredning av områder for deponering av

rene masser

 

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til

LadebekkenSO ovennevnte sak, datert 13.juli 2020.
7066 Trondheim
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+4773 90 46 00 DMF er statens sentrale fagmyndighet ved forvaltning og utnytting av mineralske

”Stadiwm” ressurser, og skal bidra til størst mulig samlet verdiskaping basert på en forsvarlig og

bærekraftig utvinning og bearbeiding av mineraler. Vi forvalter lov om erverv og

7694.05.05883 utvinning av mineralske ressurser (mineralloven), og har i tillegg et særlig ansvar for at

DNBANOKK mineralressurser blir ivaretatt i saker etter plan- og bygningsloven.
N05576940505883

NO 974 760 282

www.dirmin.no

Sentrale mål i mineralforvaltningen er å sikre tilgangen til mineralressursene i framtida

SVALBARDKONTOR og å hindre at viktige forekomster båndlegges av arealbruk som utelukker framtidig
+47 79 02 12 92

utnyttelse.

Om saken

Regionrådet i Trondheimsregionen har bestilt en oppdatering av tidligere utarbeidet

utredning om massedeponi i Trondheimsregionen. Det generes store mengder rene

masser fra byggeaktivitet i regionen. Utredningen skal være et faglig grunnlag for

lokalisering av framtidige deponier, foreslå deponi i Trondheim og gi anbefaling for å

sikre tilstrekkelig deponikapasitet på kort sikt.
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Viktige føringer for mineralressurser i planarbeidet

l Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019-2023, heter det at

Norge har store mineralressurser som kan gi grunnlag for verdiskaping og

arbeidsplasser. Regional og kommunal arealplanlegging er et viktig verktøy forå sikre

tilgjengelighet til mineralforekomster som kan være aktuelle for fremtidige uttak,

samtidig som miljØ- og samfunnshensyn ivaretas.

Uttak av byggeråstoffer (pukk, grus, sand) til bygge- og anleggsformål med korte

transportavstander og reduserte klimagassutslipp, er viktig. God arealplanlegging kan

bidra til dette. l tillegg er det viktig at mineralske masser av god kvalitet gjenvinnes

som byggeråstoffer, der dette er mulig. Dette kan redusere presset på bynære grus- og

pukkressurser og behovet for massetransport. En helhetlig vurdering av

massehåndtering i plansammenheng kan være et nyttig virkemiddel for å avklare

dette.
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Regjeringens forventninger til regional og kommunal planlegging:

. Fylkeskommunene og kommunene sikrer viktige mineralforekomster i sine

planer og avveier utvinning mot miljøhensyn og andre samfunnsinteresser.

Tilgangen til, og lagring av, byggeråstoffer ses i et regionalt perspektiv.

DMFs uttalelse

Tilgang på mineralske råstoffer i nærheten av områder med stor byggeaktivitet er

viktig for å muliggjøre ønsket utvikling. DMFs sektoransvar omhandler i denne

sammenhengen at viktige mineralske ressurser blir ivaretatt slik at disse er tilgjengelig

for utnyttelse etter dagens og framtidig behov. Rene masser som genereres i ulike

bygge— og anleggsprosjekter kan i mange tilfeller være egnet som byggeråstoff. En

tilrettelegging for utnyttelse og mellomlagring av overskuddsmasser kan, så lenge det

er tilgang på overskuddsmasser, bidra til redusert behov for masser fra etablerte uttak.

Dette kan bidra til en bedre ressursforvalting dersom kunnskap om bruk av masser gjør

at masser av riktig kvalitet benyttes til riktig formål. DMF anser det som hensiktsmessig

at det kartlegges og vurderes områder for mottak av masser i en region.

For at det skal være mulig å få til utnyttelse av rene masser er det ikke nødvendigvis

tilstrekkelig å ha tilgjengelig deponiareal, det må også finnes arealer som muliggjør

mottakskontroll, sortering og bearbeiding av rene masser som kan være egnet for

videre utnyttelse. DMF ser at utredningen i liten grad inneholder vurderinger av om

hvordan det kan finnes bruk for massene som trenger deponiareal.

En betydelig andel av deponeringen foretas på områder som skal tilbakeføres til

landbruksarealer etter endt oppfylling. Det er for DMF uklart om det foretas en

vurdering av om massene som deponeres under framtidig landbruksjord er mindre

egnet som byggeråstoffenn masser som deponeres i avsluttede masseuttak. Dersom

det skal være en reell mulighet for sirkulær økonomi slik planen viser til, bør det ligge

betraktninger av disse temaene på overordnet nivå. DMFs vurdering er at utredningen

har identifisert et stort potensiale for masser som i en viss grad bør kunne utnyttes,

men som i dag havner usortert på ulike deponier uten at muligheten for framtidig bruk

av massene er vurdert.

Deponiområder

Flere av deponiområdene er enten i eller tilknyttet masseuttak, som er eller har vært i

drift. Flere av arealene er i berøring med forekomster med mineralske ressurser. DMF

har for de enkelte reguleringsplaner gitt uttalelser til kommunene om detaljer knyttet

til de enkelte uttakene. På overordnet nivå vil vi derfor kun kommentere på generelle

hensyn som bør være tatt med i de videre vurderingene der deponi og etablerte

masseuttak og forekomster er berørt. Et viktig prinsipp bør uansett være at det ikke

blir deponert masser i områder hvor det ligger ressurser som bør være tilgjengelige for

utnyttelse i dag og i framtida. Deponering bør skje etter at uttak av ressurser er funnet

sted.

Deponiområdet Nedre Forset sør ligger innenfor grusforekomsten Forset, som Norges

geologiske undersøkelse (NGU) har vurdert at har nasjonal betydning som

byggeråstoffressurs. DMF etterlyser her en presisering i utredningen av hvordan det

sikres at det ikke blir deponert masser over ressurser som forutsettes tatt ut før

deponering igangsettes. DMF forutsetter at viktige forekomster med mineralske

ressurser ikke båndlegges eller blir gjort utilgjengelige av permanente tiltak, dette skal
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ivaretas i den enkelte plan, men dette bør også omtales i overordnede utredninger

som skal legge til rette for andre tiltak og annen bruk.

For områdene Furuhaugen øst og vest, Udduvoll midtre, Vollan og Jesmolia kan det

være ressurser innenfor gjeldene planer som kan utnyttes før områdene benyttes som

deponi. Forekomstene er av lokal betydning, og DMF legger derfor til grunn at

kommunene vurderer om det skal gjøres uttak av ressursene før deponering finner

sted. Det bør derfor presiseres i utredningen hvordan kommunale vurderinger for

muligheter og behov for uttak før deponering er innarbeidet.

For deponiområdene er det lagt inn vurderinger av når deponering kan igangsettes og

årlig kapasitet. DMF vil presisere for områder med eksisterende masseuttak, at

markedet for byggeråstoffer kan variere stort fra år til år. Det kan derfor være

utfordrende å forutse hvilket år et uttak er avsluttet og deponering kan begynne.

Denne usikkerheten bør framgå av utredningen. Det er viktig at dette legges til grunn

ved estimatene for kapasitet i deponiområdene.

For nærmere informasjon om mineralloven med tilhørende forskrifter, se

hjemmesiden vår på www.dirmin.no. Her finner du også vår digitale kartløsning, som

er et nyttig verktøy for oppdatert informasjon om mineraluttak, bergrettigheter m.m.,

supplert med relevante kartdata fra andre etater.

Vennlig hilsen

Dragana Beric Skjøstad Lars Libach

seksjonssjef rådgiver

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.

Saksbehandler: Lars Libach

Mottakere:

Trondheimsregionen Trondheim kommune, 7004 TRONDHEIM

Byplankontoret

Kopi til:

Trøndelag fylkeskommune Fylkets hus, Postboks 2560 7735 STEINKJER

Fylkesmannen i Trøndelag Postboks 2600 7734 STEINKJER
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