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Massedeponi i Trondheimsområdet, høring 2020 
 
Trondheimsregionens friluftsråd mener utredningen for regionale områder for massedeponi 
med rene masser er godt utredet og ivaretar en helhetlig overordnet planlegging for deponi 
med rene masser i Trondheimsregionen.  
Det som i høringsutkastet imidlertid må og bør utredes nærmere er konsekvensene foreslåtte 
områder med den arealbruk disse medfører, har for friluftslivsinteressene og innbyggernes 
behov for å utøve friluftsliv som rekreasjon i de konkrete foreslåtte områdene.  
Selv om det er gjennomført naturtype- og viltkartlegging med de verktøy som er tilgjengelig, 
må friluftsliv som rekreasjonsaktivitet og befolkningens bruk av de ulike områdene beskrives 
klarere i utredningen. 
Som bestandig er noen områder uten store konflikter og i dag lite brukt til rekreasjon, mens 
andre områder er eller grenser til mye brukte rekreasjonsområder. Det må stilles krav om at 
der det har konsekvenser for etablerte utfartssteder ferdselsårer og stier gjennomføres 
avbøtende tiltak og omlegginger i anleggsperioden. 
 
En helhetlig og overordnet plan for massedeponi i en region med stor aktivitet er viktig og det 
er samfunnsinteresser for hele regionen i økt vekst og aktivitet. Det skal også legges til rette 
for en fornuftig og forutsigbar situasjon for aktører som har deponi behov, men her må også 
forutsigbarheten til helse og rekreasjon vektlegges.  
Massedeponi lokalisert til riktig sted med minst mulig transport av masser er også et miljømål 
og FNs bærekraftsmål må tas inn i utredningen.  
Samfunnsinteresser og hensynet til natur- og friluftsinteresser, bærekraftsmål, biologisk 
mangfold, kulturminner, dyreliv, kulturlandskap og det totale landskapsbilde må vurderes i 
forbindelse med bruk av store områder til deponi. Flere av de foreslåtte områdene vil påvirke 
grønnstrukturen som er viktige områder for befolkningen og det biologiske mangfoldet. 
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På lik linje med interkommunal arealplan, IKAP, er helhetlig planlegging på deponi viktig. 
 
Trondheimsregionens friluftsråd er kjent med utfordringene i dette og anmodet i 2003 
fylkeskommunen og å få laget en regional plan, hvor blant annet deponiområder måtte 
utredes. Denne anmodningen ble fulgt opp av Samarbeidsrådet for Trondheimsregionen 
(Regionrådet i Trondheimsregionen) og en plan/rapport “Grus og pukk, masseuttak og 
oppfyllings områder” ble utarbeidet av fylkeskommunen i 2006.  
Mye av det som rapporten fra 2006 tok i seg er også gjeldende i dag og et godt grunnlag for 
en ny utredning for massedeponi.  
 
 
Dette er en administrativ uttalelse. 
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