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Fylkeskommunens uttalelse til oppdatert regional utredning av 

områder for deponering av rene masser i Trondheimregionen, 
Trondheim kommune  

Viser til oversendt oppdatert regional utredning for områder for deponering i 

Trondheimsregionen. Arbeidet bygger videre på tidligere vedtatt regional utredning og 

hensikten med arbeidet er å ha et faglig grunnlag for formulering av kriterier for 

lokalisering av fremtidige deponier, samt sikre tilstrekkelig kapasitet på kort sikt.  

 

Trøndelag fylkeskommune har vært delaktig i prosessen, ledet av Trondheim kommune. 

Fylkeskommunen vil berømme Trondheim kommune og Trondheimsregionen for et godt 

samarbeid, både med fylkeskommunen, men også med alle involverte parter. Å få en 

enhetlig forståelse av problemer, utfordringer og muligheter er viktig både for offentlige 

myndigheter, bransjen og mulige grunneiere.  

 

Selv om Trøndelag fylkeskommunen har vært involvert er det noen områder vi ønsker å 

kommentere: 

 

Fylkeskommunen som vegeier 

Dilemmaet mellom behovet for deponier og en plassering som ikke påvirker nærmiljøet i 

negativ grad er kjent.  

 

Fylkeskommunen som vegeier er spesielt opptatt av ivaretakelse av trafikksikkerhet, støy 

-og støvproblematikk i forbindelse med etablering av deponier. Herunder må skoleveger 

ha særskilt prioritet.  

 

Vår erfaring er at krav om avbøtende tiltak i tilknytning til vurderinger av hvilke 

ringvirkninger transportkjeden påfører vegnettet ikke hensyntas tilstrekkelig. Særlig med 

hensyn til trafikksikkerhet, men også slitasje på vegdekke/-kropp og mer-behov for drift 

og vedlikehold. 

Rekkefølgekrav om separate løsninger for myke trafikanter og andre fysiske 

trafikksikkerhetstiltak er en selvfølgelig forutsetning der det legges til rette for 

deponitransport som medfører betydelig økning av tungtransport. 

 

Det kan ikke aksepteres at vegeier må øke sin ressursbruk og innsats som følge av 

eksempelvis tilgrising av veg i tilknytning til deponitransport.  
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Vi ber om at ovennevnte forhold i sterkere grad legger føringer for etablering av 

deponier.  

 

Viltforvaltning  

Fylkeskommunen ser det som positivt at deponiområder som ligger innenfor 

viltkorridoren (Leinstrandkorridoren) som forbinder Bymarka med områder øst for E6 

frarådes i utredningen.  

  

Generelt er det viktig at det avsettes tilstrekkelig buffersone/kantsoner mellom deponier 

og områder som kan være viktige for vilt. Et eksempel på dette er kan være området 

sør-vest for Torgårdssletta som grenser mot Leinstrandkorridoren. Andre avbøtende 

tiltak kan også være aktuelle.  

 

Vannforvaltning 

Trøndelag fylkeskommune er som vannregionmyndighet opptatt av å sikre at alt arbeid 

som kan berøre vann skal ivareta hensynet til opprettholdelse eller forbedring av 

vannforekomster. 

 

Massedeponiene må vurderes i henhold til Regional vannforvaltningsplan for vannregion 

Trøndelag 2016-2021 og vannforskriftens §4 og §12. 

 

En gjennomgang av regional utredning av områder for deponering av rene masser viser 

at vannmiljø/avrenning til vann-/vassdrag og grunnvann er konflikttemaer som har blitt 

vurdert i «Vurderingskriterier deponi Trondheimsregionen».  I tillegg dokumenterer 

oversikten av Rekkefølgekravene for de enkelte deponiene, at de er med på å 

sikre/trygge vannmiljøet. Vi synes det er positivt at vann hensyntas på en god måte. 

 

Trøndelag fylkeskommune som vannregionmyndighet forventer at vannforskriftens §4 

(forbudt å forringe vannkvalitet) og §12 (krav til avbøtende tiltak) vil bli ivaretatt ved 

hver enkelt plan for deponering. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Anne Caroline Haugan     Eigil Kosi Jaren 

Seksjonsleder       Rådgiver 
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