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Bakgrunn 

Jeg er initiativtaker til massedeponiet Dålån (i IKAP benevnt Øvre Leinan). I utredningen er 

Dålån sammen med tre andre deponi frarådet. Jeg er uenig i forelagt vurdering. Dålån er et 

svært egnet område for deponering av rene masser i Trondheim Sør.  

 

IKAP utreder følgende (det refereres til pkt 8 i utredningen, sidene 8-22):  

 

8. Utredning deponiområder 

8.1 Deponikapasitet 

8.2 Samfunnsnyttig etterbruk 

8.3 Vurdering adkomstforhold 

8.4 Vurdering konfliktnivå nærmiljø 

8.5 Vurdering konfliktnivå natur- og viltverdier 

 

I utredningens vedlegg 1 - Samlet oversikt over vurderinger deponiområdene, er det kun 

adkomst (8.3), nærmiljø (8.4), samt vilt (8.5) og natur (8.5) som er vurdert med fargekoder. 

Dvs at Deponikapasitet (8.1) og Samfunnsnyttig etterbruk (8.2) ikke er vurdert med 

fargekoder. Vurdering konfliktnivå natur- og viltverdier (8.5) er ikke vurdert som en samlet 

vurdering, men vurdert som to ulike vurderinger, altså både vilt (8.5) og natur (8.5). En våken 

leser kan stille spørsmålstegn ved prioriteringene som er gjort rundt vektingen av 

utredningstemaene.   

 

 I det følgende har jeg valgt å forholde meg til alle temaene (8.1 - 8.5).  

 

 

Utredningens fem punkter 

 

8.1 Deponikapasitet  

 

I IKAPs utredning er Øvre Leinan (gnr/bnr 158/1) lagt til grunn med fyllkapasitet på om lag 

600.000 m3 fastsatt i planprogram datert 08.08.2016, behandlet i bygningsråd 30.08.2016 

sak 177/16. 

Om en legger hele dalen til grunn har Dålån kapasitetsmessig et betydelig fyllpotensiale på 

om lag 2 millioner m3 rene masser og klassifiseres dermed som stort deponi. Viser til 



behandling i bygningsråd den 25.06.2014 sak 99/14, samt behandling i bystyret den 

26.03.2015 sak 34/15. Planområdet eies foruten Øvre Leinan av flere grunneiere. Disse er 

159/2 Slåttbakken samt 157/2 Leinan Nedre. Dålån går sør-nord i terrenget, ligger sør for 

Ringvål og nord for riksveg 707- på østsiden av Leinbakkan. Planområdet er ca 100 daa. 

 

Dålån dekker sammen med ett eller flere deponi behovet i området for mange år fremover. 

Sammen med eks Solberg og Røran er kapasiteten på 4 millioner m3, sammen med eks 

Udduvoll vest (Melhus) er kapasiteten på 4,5 millioner m3. På kort sikt, dekker Dålån alene 

et betydelig fyllvolum.    

 

Vurdering:  

Deponikapasiteten har et betydelig større volum enn fremkommet i regional utredning og har 

fyllvolum på høyde med øvrige store deponi i Trondheimsregionen. Fyllvolumet er på om lag 

2 millioner m3 rene masser.  

 

 

8.2 Samfunnsnyttig etterbruk   

 

Styrke, trygge og øke gårdenes driftsgrunnlag ved nydyrking. Landbruksjord er etterspurt 

vare, hvor hvert dekar teller. Det er et nasjonalt mål å øke matproduksjonen, jfr. 

Stortingsmelding nr 9 (2011/2012). Deponiet vil medføre sammenhengende landbruksareal 

(dalen skiller arealene i dag) og økt driftsmessig trygghet i forhold til maskinbearbeidelse, 

dvs redusert arbeidsrisiko og bedre ivaretakelse av HMS i landbruket. Dalen er omkranset 

av åkerlanskap (korn) på alle sider, hvilket betyr at nydyrkingen vil komme som  tillegg til 

dagens eksisterende landbruksarealer. Næringsgrunnlaget på gårdene vil styrkes med om 

lag 100 daa ny, dyrkbar jord. Hensikten er ikke jordforbedring, slik det kan være for andre 

deponi.  Jorda i Dålån dyrkes ikke i dag, og ble heller ikke dyrket tidligere (dal).  

 

Frem til 1940-tallet ble kulturlandskapet ivaretatt da bøndene hadde beitedyr i øvre del av 

dalen. Beitedyrene sørget for at områdene ikke grodde til. I dag er det betydelig redusert 

husdyrhold på gårdene i Norge, også på Leinstrand. Et kulturlandskap kjennetegnes ved at 

mennesker ivaretar landskapet. Gjenskapelse og ivaretakelse av kulturlandskapsverdiene 

gjennom oppfylling og nydyrking vil øke dalens tilgjengelighet (etterbruk). Som følge av lite 

menneskelig inngripen, er dalen i dag en gjengrodd dal. Det er ikke slik 

kulturlandskapsverdier skal forvaltes.  

 

I bunnen av dalen renner en forurenset bekk, Buskleinbekken. Dette har negative 

konsekvenser for husdyrhold i tilknytning til bekken, sjøørreten (eget prosjekt dekket av 

offentlige midler) og øvrig biotop som benytter bekken som drikkevannskilde. Vannprøver 

ble tatt og utført av Trondheim kommunes analysesenter den 30.06.2014, hvor bla 

forurensning som følge av e-colibakterier (kloakk) ble påvist. Årsakene til forurenset bekk er 

flere, avrenning fra landbruk er en av disse. En annen årsak er at noen beboere på Ringvål 

ikke har koblet seg på offentlig kloakk, til tross for pålegg om dette. Dette bør kommunen 

ordne opp i.  

 

Oppfylling for deponi vil på sin side medføre redusert avrenning fra landbruksområdene. Det 

er pr i dag ikke fisk i bekken nord for fylkesvei 707. Undertegnede ser det som viktig å oppnå 

bedre vannkvalitet. Steinlagt og hevet bekk i et virksomt landbruksområde vil øke folks 



bevissthet rundt at dalen ikke er et brakkområde som ”bare ligger der”, men et vakkert natur- 

og produksjonsområde for primærnæringen og folk forøvrig (rekreasjon, folkehelse).   

 

Vurdering:   

Potensialet for samfunnsnyttig etterbruk vurderes som stort gjennom økt areal dyrka mark 

og sammenhengende landbruksjord. Forvaltning av kulturlandskapet gjennom forsvarlig og 

øket landbruksdrift, renere bekk. Deponering har også samfunnsnyttig etterbruk for folk i et 

folkehelseperspektiv.  

 

Fargekode best      . 

I IKAPs utredning, ikke vurdert med fargekode.  

 

 

8.3 Vurdering adkomstforhold 

  

Siden regional utredning i regi av IKAP for noen år tilbake, har Leinbakkan (kommunal veg) 

fått betydelig hevet vegstandard. Vegen er nå asfaltert fram til deponiet og videre helt opp til 

Ringvålvegen. Strøket langs adkomstruten fra Heimdal/Tiller/øvrige utbyggingsområder er 

svært grisgrendt og følger E6, deretter Rv 707 og til slutt Leinbakkan. Det er verdt å anføre 

at svært få beboere blir berørt langs transportruten, noe som gjør at det vil avstedkomme få 

naboklager. 

 

Vurdering:  

Adkomstforholdene er samlet sett svært gode.  

 

Fargekode best       . 

I IKAPs utredning, vurdert som fargekode  god*                   

 

 

8.4 Vurdering konfliktnivå nærmiljø  

 

Massedeponi i en dyp dal i et grisgrendt område, avstedkommer lite støy og støv og dermed 

få naboklager - sammenlignet med mer “åpne” deponi, samt deponi med transportruter 

gjennom byggefelt. IKAP problematiserer adkomst til Dålån gjennom Klett sentrum. Det 

stilles spørsmålstegn ved gitt vurdering, da Klett er svært godt ivaretatt ved opparbeidelse av 

bla gang- og sykkelveier som følge av ny E6. En kan også kjøre av fra E6 og komme inn på 

Heimdalsveien, på folkemunne kalt “Heimdalsdala’n (sør for Heimdal sentrum). På Klett er 

det lite bebyggelse. I hovedsak består Klett av bensinstasjon/butikk, Felleskjøpet og Klæt 

Cafe. Adkomst til deponiet følger hovedvegnettet. På ruten frem til deponiet følges Rv 707, 

deretter Leinbakkan frem til eksisterende driftsavkjørsel.  

 

 

Vurdering:  

Konfliktnivå nærmiljø vurderes som lavt, deponering nede i en dal avstedkommer lite støy og 

støv. Adkomst følger hovedvegnettet. Få beboere blir berørt langs transportruten.  

 

Fargekode lavt      . 

I IKAPs utredning, vurdert som middels 



       

 

8.5 Vurdering konfliktnivå natur- og viltverdier 

 

Den 29.10.2013 ble det gjort vurdering av naturverdier i Dålån utført av Rambøll v/biolog 

Geir Frode Langelo. Av vurderingen fremgår at området best kan beskrives som rester av en 

ravine, og området vurderes til å ha lokal verdi som leve- og yngleområde for spurvefugl. 

Ravinedaler finnes først og fremst på Østlandet og i Trøndelag, mens også langs kysten på 

steder med marine avsetninger.  

Området er forøvrig også beskrevet i Vitenskapsmuseets rapport ”Viltområdekartlegging i 

Trondheim kommune” (zoologisk notat 2012-3), hvor Dålån er vist som del av område 540, 

benevnt som “lavskogbevokste bekkedaler med en artsrik fuglefauna”.  

 

Ravinen er liten og påvirket av tidligere inngrep så som beplantning av gran (østlig del), og 

høyspentmaster krysser området. Det ble ikke gjort funn av sjeldne arter som del av 

feltundersøkelsen. Skogen er for det meste ganske ung og med lav kontinuitet. Øvre område 

har tidligere (1940-tallet) vært åpent og brukt som beiteområde. I nedre del er det bygget vei 

et stykke opp i dalen. Denne veien vil bli benyttet som intern transportrute under deponering. 

Vegetasjonen er triviell og det finnes i øst lignende områder i nærheten, eks Rørdalen og 

Svartdalen. På Byneset ligger flere ravinedaler, dette blir vest for Dålån.  

 

Av de områder som er vurdert i notat fra ekspertmøte 15.12.2014 (ekspertmøte i regi av 

Trondheim kommune), er Dålån det eneste av de omsøkte deponiområder på Leinstrand 

som ligger utenfor viltkorridoren/økologisk korridor. I nevnte ekspertmøte framgår at 

landskapet på Leinstrand inneholder flere ravinedaler. Verdt å anføre er også at noen 

hundre meter vest for dalen, ligger Lauglolia naturreservat som er et leve- og yngleområde 

for spurvefugl.  

 

 
 

Figur 1. Kart hentet fra notat fra ekspertmøte om Leinstrandskorridorens økologiske funksjon 

av dato 15.12.2014. Dålån (Øvre Leinan m.fl). er merket 4, utenfor hensynssone viltkorridor. 



Deponiområdene i Leinsttrandskorridoren er merket med tallene 1 – 5 hvor Skjefstad Vestre 

og Benberg er merket 1, Solberg og Røran er merket 2, Lerslia er merket 3, Jesmolia er 

merket 5. Aktuelle områder for massedeponi merket gult og hensynssone viltkorridor i KPA 

merket med svart skravur. 

I IKAP-utredningen er Kart over Naturverdier benyttet, hvor Dålån på kartet er angitt som gult / 

C-svært viktig lokalt. Dålån er eks ikke benevnt som oransje / B-viktig regionalt (kun viktig 

lokalt). Oransje områder og gule områder i kart over naturverdier er imidlertid ikke differensiert i 

IKAP-vurderingen, idet de begge er definert som høyt konflikt med naturverdier (merket som 

rød). Etter mitt skjønn, hadde det vært mer riktig om gule områder på kartet hadde vært 

definert som middels konflikt med naturverdier (merket som oransje) fremfor høyt konflikt med 

naturverdier (merket som rød). Slik hadde man differensiert mellom viktig lokalt og viktig 

regionalt.  

I utredningen har man videre lagt stor vekt på å beskrive raviendalers sårbarhet, uavhengig av 

om disse er ravinedaler eller rester av en ravine. Hva angår Dålån, er det imidlertid ikke nevnt 

at det renner en forurenset bekk gjennom området - til tross for at dette er godt kjent. Det 

fremstår som underlig at dette ikke er vektlagt, da en renere bekk vil styrke dalens økologiske 

funksjon og derigjennom styrke områdets vilt- og naturverdier.  

 

Vurdering:  

Vilt og naturverdier vurderes i hovedsak til å ha lavt konfliktnivå. Dålån ligger utenfor 

viltkorridoren og det ligger mange liknende daler i nærheten. Området beskrives som rester 

av en ravine. Det er gjort flere inngrep i dalen. Fra gammelt av var kulturlandskapet holdt i 

hevd som beiteområde og da fungerte andre daler i nærområdet som leve- og yngleområde 

for spurvefugl og biologi forøvrig. En av flere målsettinger med tiltaket er renere bekk, noe 

som vil styrke dalens økologiske funksjon og derigjennom styrke områdets vilt- og 

naturverdier. 

 

Fargekode:vilt lavt ,  fargekode natur middels. 

I IKAPs utredning vurdert som fargekode vilt middels og fargekode natur høyt 

 

Konklusjon og samlet vurdering 

Konklusjon 

1. Dålån har stor fyllkapasitet på om lag 2 millioner m3 rene masser og er et av de større 

deponi i Trondheimsregionen.  

2. Landbruksjord er etterspurt vare, hvert dekar teller. Potensialet for samfunnsnyttig 

etterbruk vurderes som stort gjennom økt areal dyrka mark (nydyrking) og 

sammenhengende landbruksjord.  Et kulturlandskap kjennetegnes ved at mennesker 

ivaretar landskapet. Gjenskapelse og ivaretakelse av kulturlandskapsverdiene gjennom 

oppfylling og nydyrking vil øke områdets tilgjengelighet for folk forøvrig (rekreasjon, 

folkehelse). 

3. Adkomstforholdene er samlet sett svært gode og følger hovedvegnettet hvorpå 

Leinbakkan nylig har blitt asfaltert. 



4. Konfliktnivå nærmiljø vurderes som lavt, deponering nede i en dal avstedkommer lite 

støy og støv. Få beboere blir berørt langs transportruten. 

5. Konfliktnivå vilt- og naturverdier vurderes i hovedsak til å ha lavt konfliktnivå. Dålån 

ligger utenfor viltkorridoren og det ligger mange liknende daler i nærheten.  En av flere 

målsettinger med tiltaket er renere bekk, noe som vil styrke dalens økologiske funksjon 

og derigjennom styrke områdets vilt- og naturverdier. 

 

Samlet vurdering 

 

Deponi Kapasitet Etterbruk Adkomst Nærmiljø Vilt- og natur Anbefaling 

Dålån 2 mill m3 best best lavt lavt    middels Anbefales 

 

 

 

 

Dålån vurderes samlet til å ha relativt lavt konfliktnivå. En renere bekk gjennom bla nydyrking, 

heving og steinlegging vil styrke dalens økologiske funksjon og derigjennom styrke områdets 

vilt- og naturverdier. Området har stor fyllkapasitet og er et av de større deponi i 

Trondheimsregionen. God beliggenhet i forhold til utbyggingsområdene og økt jordbruksareal 

vurderes til å veie godt opp mot konfliktnivåene.  

Deponiet anbefales. 

 

 

Leinstrand, den 10.9.2020 

 

 


