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Trondheimsregionen 
v/prosjektleder Esther Balvers 
(sendes kun elektronisk) 
  Trondheim, 11.09.2020 
   
Høringsinnspill massedeponi i Trondheimsområdet 
 
Næringsforeningen i Trondheimsregionen (NiT) takker for mulighet til å komme med 
innspill i sak om deponi. En statusoppdatering på dagens deponikapasiteter og 
kartlegging av framtidig behov er etterlengtet. 
 
Høy byggeaktivitet i regionen gir også stort behov for deponi. Regulering av nok 
deponikapasitet på rett sted er viktig for å holde aktiviteten oppe i byggenæringen. 
Nok kapasitet på rett sted er også viktig for å holde kostnader nede både for private 
og offentlige byggeprosjekter, og for å minimere transportutslipp. 
 
Etter det vi er kjent med har dagens åpne deponier i Trondheimsområdet har en 
kapasitet på ca. 0,8 mill. m3, mens det årlige behovet utgjør ca 1,7 mill. m3. Det vil si 
at det haster med å få på plass økt kapasitet. 
 
NiT mener det må sikres et tilstrekkelig behov i ett 10-15 års perspektiv, det vil si om 
lag 25 millioner m3. Da behovene endrer seg raskt, er det viktig at planen revideres 
jevnlig, og at eventuelle nye områder og områder som i dag frarådes blir vurdert 
fortløpende etter de samme kriterier som er lagt til grunn i vurderingen i denne 
omgang. 
 
Det er viktig å ha ett realistisk forhold til volumene i de åpne deponiene.  
Fokus på miljø og tekniske begrensinger tilsier at man ikke kan «presse på» de åpne 
deponiene for mye, men heller åpne flere mindre deponi riktig geografisk plassering.   
 
Plassering av deponier bør ta hensyn til nærhet til utbyggingsområdene med tanke 
på utslipp i forhold til miljøregnskap og unødig lang transport og trafikkbelastning på 
vegnettet. 
 
Gode muligheter for mellomlagring av masser som kan gjenbrukes er også viktig, for 
å redusere behovet for nye uttak. Ønskes økt gjenbruk av masser, må gode 
mellomlager på plass. 
 
NiT mener at tur/retur transport med de fordeler dette medfører i redusert 
transport og bedring i miljø bør vies større oppmerksomhet i utredningen. 
 
NiT er positiv til utredningens fokus på fornuftige transportkorridorer og nærheten 
til hovedvegnettet. Deponi med nærhet til hovedvegnett vil redusere konfliktnivå i 
forbindelse med transport av masser. 
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Deponier nært hovedvegnett kan med fordel vurderes som deponier for masser som 
medfører at ferdig oppfylt deponi kan utvikles til attraktive næringsarealer, fremfor 
deponier med deponimasser som kun egner seg for revegetasjon. Dette vil være i 
tråd med IKAPs tanker om rett virksomhet på rett sted. 
 
NiT vil oppfordre de aktuelle kommuner til å legge opp til en smidig, forutsigbar og 
raskest mulig saksbehandling for de områder som «anbefales» i prosjektet. Å ta frem 
en godkjent reguleringsplan tar ofte langt tid. Derfor er det også viktig at  
en fremover vurderer mindre deponier for jordforbedring og mindre fyllinger som 
kan behandles som byggesak og dermed raskt kan avhjelpe deponibehovet i 
regionen. 
 
At er deponi er ferdig regulert betyr ikke at det lar seg ta i bruk med det første. 
Utbyggingsavtaler, rekkefølgebestemmelser sliksom vist i vedlegg til saken, kostbare 
tiltak for grunnforhold mv. er momenter som kan påvirke om et deponi blir 
oppstartet eller ikke og evt når. Derfor er det viktig å gjennomgå de anbefalte 
deponiene for å avdekke reell deponikapasitet for Trondheimsregionen. 
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