INNKALLING
MØTE TRONDHEIMSREGIONEN-REGIONRÅDET 12.12.2014
Saksbehandler: Bård Eidet

Referanse: 14/4936-

Sted:

Malvik kommune, Kulturhuset Hommelvik.

Tidsrom:

Kaffe 0830-0900. Møte kl 0900 – 1400. Lunsj kl 1200.

Innkalt:

Fra medlemskommunene: Ordfører, politisk medlem, rådmann
Observatører

Kopi:

Varamedlemmer

Dato 03. desember 2014

TR 37/14 Protokoll Trondheimsregionen-regionrådet møte 19.09.2014
Vedlegg 1: Protokoll Trondheimsregionen-regionrådets møte 19.09.2014
Forslag til vedtak:
Protokoll Trondheimsregionen-regionrådets møte 19.09.2014 tas til etterretning.

TR 38/14 Kommunereform – status.
Sak:

I de siste ukene har både Møreforsknings rapport om regionalt folkevalgt nivå og Ekspertutvalgets rapport om oppgavefordeling blitt offentliggjort. På møtet vil Fylkesordfører Tore O Sandvik innlede om forholdet regionreform – kommunereform, og det vil i tillegg bli en kort presentasjon av Ekspertutvalgets rapport. I diskusjonen i etterkant er det ønskelig at det også gis en
kort status fra hver kommune.

Forslag til vedtak i Trondheimsregionen-regionrådet:
Saken tas til orientering.

TR 39/14 Massedeponi i Trondheimsregionen – regional utredning av områder for deponering
av rene masser: resultat etter høringen.
Sak:

Det har kommet inn 22 uttalelser. 8 fra parter i Trondheimsregionen, 8 fra statlige og regionale
høringsinstanser, 5 fra private og MEF. Prosjektet har fått mange positive tilbakemeldinger,
strategien for håndtering av rene masser har fått bred støtte. Det har også vært arrangert et ordførermøte om saken, der det blant annet ble etterlyst en helhetlig gjennomføringsstrategi.
Disse høringsuttalelsene har medført endringer:
Ved politisk behandling i Trondheim og Melhus kommune ble det bedt om utredning av flere
områder på regionalt nivå. Trondheim kommune forutsetter for områdene ved Leinstrandkorridoren at funksjonen til viltkorridoren vil bli bedre enn i dag etter ferdig oppfylling. Administrasjonen i Malvik kommune har også spilt inn noen ekstra områder for regional utredning (se vedlegg med kart over tilleggsområder). Det er satt i gang arbeid med å tilleggsutrede disse områdene, med sikte på at Regionrådet sender dem på høring i sitt møte 13. februar 2015, med endelig vedtak i Regionrådet 17. april 2015.
Avgrensing og anbefaling for områdene i Klæbu er justert i samsvar med vedtaket i Kommunedelplan for massedeponi i Klæbu kommune, vedtatt 05.06.2014.

Trondheimsregionen 12.12.2014

Side 1

Skaun kommune ønsker Brekkgrunnen tatt inn i planen, for videre utredning. Fylkesmannen i
Sør-Trøndelag har startet prosess om å avklare marin vernestatus i Gaulosen (se vedlegg 3), det
foreslås å avvente vedtak om vernestatus. Det vil ha liten verdi og kreve mye ressurser hvis området nå skal sendes på en tilleggsutredning før Fylkesmannen har kommet med en avklaring.
Avgrensing av Høgmælen, Rødde/Havdal og Udduvoll øst i Melhus kommune er justert for å
imøtekomme merknadene fra Fylkesmannen, NVE og STFK.
Av andre høringsinnspill så ber Malvik kommune Trondheimsregionen å vurdere etablering av
et felles kontrollorgan, som kan følge opp etablering og drift av massedeponi i regionen.
I ordførermøte ble det spesifisert at en felles tilnærming til føringer ved regulering/byggesak
anses som viktig. Disse innspillene følges opp som en del av det videre arbeidet. Veilederen
skal løftes til politisk behandling.
Justert framdriftsplan og videre arbeid med deponi:
− Regionrådet stiller seg bak anbefalingene av områdene som er vurdert og til justert framdriftsplan i dette Regionrådsmøtet.
− Regionrådet sender tilleggsutredningene på høring, 13. februar 2015
− Regionrådet vedtar Massedeponi i Trondheimsregionen – regional utredning av områder
for deponering av rene masser, 17. april 2015.
− Det startes et arbeid med en Helhetlig gjennomføringsstrategi: Hvordan prioritere regulering av områder for deponi som ligger nær hverandre og betjener samme utbyggingsområder. Legges fram som en retningslinje for oppfølging av planen i Regionrådsmøte 17. april
2015.
− Veileder deponi vil videreutvikles og behandles politisk. Alle kommuner vil bli invitert til å
delta i arbeidet med videreutvikling av veilederen.
− Utvikling kartportal som viser status av deponisituasjonen i Trondheimsregionen
Vedlegg 2: Katalog høringsinnspill.
Vedlegg 3: Vedtak om forskift om forlengelse av virkningene av kunngjort verneforslag for 14 områder i
marin verneplan.
Vedlegg 4: Hart justeringer etter høring.
Vedlegg 5: Kart tilleggsområder.
Forslag til vedtak i Trondheimsregionen-regionrådet:
Regionrådet vedtar forslag til justeringer og endelig anbefaling av områdene som er vurdert.
Regionrådet stiller seg bak justert framdriftsplan.

TR 40/14 Utviklingsplan 2015.
Sak:

Vedlagt er forslaget til Utviklingsplan 2015 for arbeidet i Trondheimsregionen. Det økonomiske
utgangspunktet er at det har vært et mindreforbruk gjennom flere år, som gjør at det er handlingsrom for økt aktivitet. Sjøl om regnskapet for 2014 ikke er klart ennå så går det mot et
mindreforbruk også i år. Derfor foreslås det å øke rammene for alle områdene. I tillegg foreslås
det også å endre litt på overskriftene på programrådene gjennom at programområde 3 endres til
Profilering/kommunikasjon/attraktiv region, og programområde 4 til Ledelse/ samarbeid/ interessepolitikk.
Den viktigste nye satsingen innen næringsutvikling er oppfølging av vedtaket om kommersialisering av teknologi som nytt hovedsatsingsområde, der det er lagt fram en foreløpig tiltaksplan.
I tillegg settes det av fondsmidler til styrking av samarbeidet mellom IKAP og NiTR om utvikling av næringsarealer, og innen profileringsområdet. 2015 vil det også bli jobbet med å berede
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grunnen for et tettere og mer forpliktende samarbeid med både Trondheim kommune og de andre kommunene på næringsutviklingsarbeidet. I det må vi også få på plass en avklaring om hvilken rolle Trondheimsregionen skal spille i det internasjonale arbeidet. Det legges opp til en rullering av SNP i 2015.
Oppfølging av IKAP2 og politisk forankring er en viktig oppgave i 2015. Samarbeid med NiTR
om utvikling av næringsareal skal styrkes. Endelig vedtak av den regionale utredningen om
massedeponi i Trondheimsregionen vil skje i regionrådet april 2015. og veilederen for saksbehandling skal videreutvikles og løftes opp på politisk nivå, slik at Trondheimsregionen vil ha en
felles tilnærming til føringer ved regulering/byggesak av områder for deponi. Rapport om arealog investeringsbehov for offentlige tjenester i 2040, skal ferdigstilles og presenteres for kommunene.
Innen profileringsarbeidet vil arbeidet med å lage presentasjoner sv suksesshistorier fra Trondheimsregionen fortsette. I løpet av 2015 vil det konkretiseres en samlet strategi for hvordan disse presentasjonene skal brukes for en styrket profilering av Trondheimsregionen, inkludert
hvordan Værnes kan brukes i en profileringssammenheng.

Vedlegg 6: Utkast til Utviklingsplan 2015.
Forslag til vedtak i Trondheimsregionen-regionrådet:
Regionrådet vedtar Utviklingsplan 2015 som styrende for arbeidet i Trondheimsregionen i
2015.

TR 41/14

Orienteringer
- Saksbehandlingsprosjektet: Asplan Viak vil gjennomføre en evaluering av private planprosesser i alle kommunene.
- Rådmannsforum har hatt en dialog med PST om radikalisering av ungdom og oppfølging av
mulige Syria-farere.
- Saker fra Næringsrådet: Rullering av Strategisk næringsplan, støtte til DIGS, Forsker ut i bedrift.

TR 42/14

Eventuelt

Erling Lenvik
leder
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PROTOKOLL
MØTE TRONDHEIMSREGIONEN-REGIONRÅDET 19.09.2014
Sekretariat: Bård Eidet

Referanse: 14/4936-

Dato 24. september 2014

Sted:

Trondheim kommune, Storsalen Rådhuset

Tidsrom:

Kl 0900-1400

Til stede:

Stjørdal kommune: Ole Hermod Sandvik, Joar Håve, Kjell Fosse.
Malvik kommune: Terje Bremnes Granmo, Eugen Sørmo, Kristian Rolstad.
Trondheim kommune: Knut Fagerbakke, Stein Ytterdahl.
Klæbu kommune: Jarle Martin Gundersen, Kai Nordseth.
Melhus kommune: Jorid Jagtøyen, Gunnar Krogstad, Roy Jevard.
Skaun kommune: Jon P Husby, Lars Arne Pedersen, Kathrine Lereggen.
Orkdal kommune: Gunnar Lysholm, Knut Even Wormdahl, Grethe Metliaas.
Midtre Gauldal kommune: Erling Lenvik, Harald Rognes, Knut Dukane.
Rissa kommune: Ove Vollan, Geir Are Nyeng.
Leksvik kommune: Einar Strøm.
Sør-Trøndelag fylkeskommune: Morten Ellefsen, Erlend Solem, Karin Bjørkhaug
Observatører: Fylkesmannen: Alf-Petter Tenfjord, Inger Kvernø, Næringslivet: Berit Rian
Stjørdal kommune: Leif Roar Skogmo, Transport: JBV: Anne Skolmli. Trondheim kommune:
Morten Wolden, Sigmund Knutsen, Nord-Trøndelag fylkeskommune: Dag Ystad.
Sekretariat: Bård Eidet, Esther Balvers, Hans Kringstad.
Innledere: Hilberg Ove Johansen fra Stiftelsens Hell Motorpark og Susanna M. Brynhildsen fra
Proneo AS.
Saksdokumenter, presentasjoner og protokoll finnes på www.trondheimsregionen.no/møter

Varaordfører i Trondheim Knut Fagerbakke ønsket velkommen.
Innkalling/saksliste godkjent.

TR 28/14 Protokoll Trondheimsregionen-regionrådet møte 20.06.2014
Vedtak:
Protokoll Trondheimsregionen-regionrådets møte 20.06.2014 tas til etterretning.

TR 29/14 Flerbruksanlegg for motorsport på Stjørdal.
Vedtak:
Saken tas til orientering.

TR 30/14 IKAP 2 – utsending på høring.
Vedtak:
IKAP 2 sendes på høring, med høringsfrist 15. desember 2014.
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TR 31/14 Kommersialisering av teknologi som nytt satsingsområde – oppfølging av vedtak.
Vedtak:
Regionrådet slutter seg til målet om at antall teknologibedrifter og antall ansatte skal dobles
innen 2025. Alle kommunene oppfordres til å innarbeide målet i sine relevante planer.

TR 32/14 Profilering av Trondheimsregionen.
Vedtak:
Saken tas til etterretning.

TR 33/14 Logistikknutepunkt/godsterminal for Trondheimsregionen.
Vedtak:
Saken tas til orientering.

TR 34/14 Møteplan 2015.
Vedtak:
Møteplan 2015 godkjennes, med de endringer som kom fram i møtet.

TR 35/14 Orienteringer
- Kommunereformen: Gode tilbakemeldinger på samlingen på Hell. Det tas sikte på et ordførermøte etter at Oppgavemeldingen er lagt fram 1. desember.
- Samferdselspolitisk fundament: Statens Vegvesen er bedt om å se nærmere på finansieringsbehov og finansieringsmåte av doble tunnelløp og eventuell firefelts vei E6 Øst Stjørdal-Trondheim.
-

TR 36/14 Eventuelt
Ingen saker.

Erling Lenvik
Leder

Trondheimsregionen 19.09.2014

Bård Eidet
Daglig leder

Side 2 av 2

Katalog høringsinnspill til forslag til Massedeponi i Trondheimsregionen - regional utredning av områder for deponering av rene masser
1. Trondheim kommune
2. Klæbu kommune
3. Melhus kommune
4. Malvik kommune
5. Skaun kommune
6. Sør-Trøndelag fylkeskommune
7. Stjørdal kommune
8. Midtre-Gauldal kommune
9. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
10. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
11. Nord-Trøndelag fylkeskommune
12. Norges vassdrags- og energidirektoratet – NVE
13. Direktorat for mineralforvaltning – DMF
14. Statens vegvesen – SVV (på vegne av STFK som vegeier)
15. Statnett
16. Naturvernforbundet i Orklaregionen
17. Maskinentrepenørenes forbund – MEF
18. Private uttalelser
Rune Petter Vikan (Esp, Trondheim)
Codex advikat, representerer Arvid og Nina Ekle (Ekle, Trondheim)
Erik Huseby (Brekkfjæra, Skaun)
Franzefoss (Rødde/Havdal, Melhus)
Kristin Leinum, på egne av grunneiere Leinan Øvre gnr 158, bnr1 (Leinan Øvre mfl., Trondheim)
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NR Avsender og sammendrag av høringsuttalelsen
1
Trondheim kommune
Trondheim kommune slutter seg til at Strategi for håndtering av rene masser bør legge stil grunn i all arealplanlegging i Trondheimsregionen.
I tillegg mener Trondheim kommune at det er behov for
en utdyping av strategien, herunder presisering av ansvarsforhold og mulige tiltak for å følge opp strategien.
Trondheim kommune stiller seg positiv til oppstart av
regulering av de tilrådde områdene: Ekle, Tesli, Bratsberg nord og Esp.
Trondheim kommune stiller seg også bak tilrådningen
om ikke å igangsette planarbeid for de områdene der
dette er frarådet i rapporten: Smistad og Bratsberg sør.
Brålykkjabekken avventes igangsatt, men kan vurderes
på lang sikt dersom deponibehovet fortsatt er stort.
Bystyret ber om at følgende områder i Trondheim som
ikke er vurdert i IKAP blir vurdert i det videre arbeidet:
Gisvål, Torgårdsletta, Bjørka, Solberg og Røran, Tiller
nordre, Reppe Søndre, Bratsberg, Skjefstad Vestre og
Benberg ved Ringvålvegen, Leinan Øvre mfl og Storler.
Ved evt massedeponi i eller ved Leinstrandkorridoren,
må det forutsettes at funksjonen til viltkorridoren vil bli
bedre enn i dag etter ferdig oppfylling. Dette kan eksempelvis skje gjennom delvis gjenplantning av løvskog.
2

Klæbu kommune
Formannskapet i Klæbu kommune ber om at følgende
områder endres i samsvar med kommunedelplan for
massedeponi for Klæbu kommune vedtatt 05.06.2014:
- Tanem sør frarås
- Lysklett avventes (inntil endring av kommunedelplan er avklart)

Vurdering

Konklusjon ift regional utredning massedeponi

Til orientering

Tas inn i veileder for deponering av
rene masser i Trondheimsregionen
Til orientering

Til orientering

Til orientering
Tas inn

Tilleggsutredninger skal legges fram til politisk
behandling og høring i februar/mars 2015

Tas inn

Bedre funksjon for viltkorridor etter ferdig oppfylling legges inn som forutsetning i vurdering av
områdene i og ved Leinstrandkorridoren: Solberg
og Røran, Skjefstad Vestre og Benberg, Leinan
Øvre mfl, Storler, Torgårdsletta

Skal justeres

Justert avgrensning Sørborgen/Granmo og Furuhaugen og anbefaling Tanem sør og Lysklett, i
samsvar med KDP for massedeponi i Klæbu.

2
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- Sørborgen/Granmo avgrenses i samsvar med vedtatt kommunedelplan
- Furuhaugen avgrenses i samsvar med vedtatt
kommunedelplan
Formannskapet i Klæbu kommune støtter opp om IKAPs
forslag til strategi for håndtering av rene masser.
Formannskapet i Klæbu kommune ber om at det i den
interkommunale deponiplanen inntass opplysninger
som viser den enkelte kommunes behov for fyllmasser
og summen av den enkelte kommunes deponivolum slik
de fremkommer i planen i planperioden.

Vurdering

Konklusjon ift regional utredning massedeponi

Til orientering
MEF har anslått et behov for deponi
som følge av utbygging (ikke veg) på
1,7 mill. m3/år i Trondheimsregionen.
Opplysninger om den enkelte kommunenes behov for fyllmasser er ikke
kjent. Målet med den regionale utredningen er å utpeke de minst konfliktfulle områder for deponi på kort avstand fra de største utbyggingsområder.
Kunnskap om deponivolum skal vises i
en kartportal.

3

4

Melhus kommune
Rådmannens kommentarer til høringen er i henhold
til saksframlegget.
Melhus kommune anser behovet for deponi som stort
og at dagens behov ikke er dekket. Deponiene som er
tatt inn i forslaget til arealplan i Melhus kommune må
bli en del av IKAP.
Malvik kommune
Malvik kommune slutter seg til forslaget om at <<Strategi for håndtering av rene masser>> med de foreslåtte
vurderingskriteriene skal legges til grunn for arealplanlegginga i Malvik.

Til orientering
Tas inn

<<Wold tip>> skal utredes og legges fram til politisk behandling og høring i februar/mars 2015

Til orientering

3
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Før den samlede utredningen kunngjøres etter vedtaket
i regionrådet, bør det utarbeides en samlet presentasjon/innledning av rapporten som en leseveileder, som
skal følge de vedtatte dokumentene.
For å få en samlet vurdering av virkningene av for eksempel transporten til og fra deponiene, med hensyn til
trafikksikkerhet og bæreevne på vegene, vil ikke Malvik
kommune ta opp til behandling nye enkeltområder til
deponi av rene masser, før etablering av framtidige deponier er behandlet som et eget tema ved revidering av
kommuneplanens arealdel.
For følgende områder kan arbeidet med detaljregulering
fortsette, uten å vente på revidering av kommuneplanen:
- Vasseljen/Bromset Søndre
- Torp Øvre
- Bjørnstad Søndre
Malvik kommune ber Trondheimsregionen vurdere
etablering av et felles kontrollorgan, som kan følge opp
etableringen og driften av massedeponiene i regionen.
Det må i tilfelle vurderes om dette kontrollorganet kan
helt eller delvis finansieres gjennom en avgift på hver m3
masse som blir tatt ut for deponering i forbindelse med
bygge- og anleggsvirksomhet.

Dersom det fremmes saker som i liten grad medfører
behov for samlet vurdering sammen med andre saker,
kan saken fremmes som en forespørselssak.
Det forutsettes at oppstart av revidering av arealplanen

Vurdering
Tas inn

Konklusjon ift regional utredning massedeponi
Det skal innarbeides en leseveileder i endelig rapport Massedeponi i Trondheimsregionen

Til orientering

Til orientering

Oppfølging av etablering og drift av
deponi er en kommunal oppgave via
tilsyn og eventuell forfølging av ulovlighet.
Felles tilnærming til føringer for regulering/byggesak er del av veileder for
deponering av rene masser i Trondheimsregionen. Veilederen skal videreutvikles og løftes opp til politisk
nivå.
Til orientering

4
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vedrørende framtidige massedeponiområder i Malvik
starter senest 2016 med sikte på raskest mulig gjennomføring.
5
Skaun kommune
Skaun kommune er ikke fornøyd med prosessen og med
at Skaun ikke har vært representert i utredningsgruppa.

6

7

Det største deponiet i forslagsrekka er avvist med hentydning til interessekonflikt. Disse interessekonflikter er
ikke vitenskapelig belyst og dermed ikke relevant for å
avvise Brekkgrunnen som deponiområde. Skaun kommune ønsker Brekkgrunnen tatt inn i plana, for videre
utredning.
Sør-Trøndelag fylkeskommune
Utredningen gir på en enkel og oversiktlig måte en god
inngang til å løse et betydelig problem for både kommunene og bygge- og anleggsnæringen.
Sør-Trøndelag fylkeskommune støtter initiativet, utredningen og anbefalingene i den, men med et forbehold
for Høgmælen i Melhus, som har et stort konfliktpotensial med hensyn til arkeologi.
I arbeid med massedeponi må hensyn til trafikksikkerhet
og bæreevne på vei vektlegges.
Stjørdal kommune
Stjørdal kommune slutter seg til strategi for håndtering
av rene masser. Strategi legges til grunn for videre arealplanlegging i kommunen.
Stjørdal kommune ønsker å bli involvert i den videre
arbeid med massedeponi.

Vurdering

Konklusjon ift regional utredning massedeponi

Skaun kommune har blitt invitert til å
delta i prosjektgruppen. Administrasjonen har angitt at de ikke ønsket å
delta, men ønsket å få utredet Brekkfjæra i Skaun.
Fylkesmannen har startet prosess om
å avklare marin vernestatus i Gaulosen. Det foreslås å avvente denne
avklaringen.

Anbefaling om Brekkfjæra legges på is, inntil det
foreligger avklaring om marin vernestatus i Gaulosen.

Til orientering

Avgrensning av Høgmælen skal justeres ift arkeologi.

Tas inn i veileder for deponering av
rene masser i Trondheimsregionen
Til orientering

Alle kommuner i Trondheimsregionen
vil bli invitert til å delta i det videre
5

Justert avgrensning Høgmælen.
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8

9

Midtre-Gauldal kommune
Midtre-Gauldal kommune slutter seg til <<regional utredning av områder for rene masser>> i Trondheimsregionen.
Orkdal kommune
ingen uttalelse
Rissa kommune
ingen uttalelse
Leksvik kommune
ingen uttalelse
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Fylkesmannen synes det er svært positivt at IKAP har en
strategi om å redusere behovet for deponier gjennom å
oppfordre utbyggere til å søke massebalanse i utbyggingsprosjektene.
Fylkesmannen anbefaler at det utarbeides tydelige retningslinjer for prioritering av massedeponiområdene,
slik at ikke alle områdene etableres samtidig. Retningslinjene bør også inkludere områder under regulering/opparbeiding.
Fylkesmannen anbefaler at det innhentes mer kunnskap
om effektene av massedeponi på eksisterende dyrkajord
før jordbruksområder av høy kvalitet omdisponeres.
Følgende områder anbefales tatt ut av planen:
- Udduvoll øst, Melhus/Trondheim
- Høgmælen, Melhus
Følgende områder anbefales satt på vent:
- Havdal/Rødde, Melhus
- Udduvoll vest, Melhus

Vurdering
arbeidet med veileder for deponering
av rene masser i Trondheimsregionen

Konklusjon ift regional utredning massedeponi

Til orientering

Til orientering

Tas inn

Det skal utarbeides en Helhetlig gjennomføringsstrategi, som gir anbefalinger hvordan tilrådde
områder for deponi, som ligger nær hverandre/betjener samme utbyggingsområder, skal prioriteres.

Tas inn i veileder for deponering av
rene masser i Trondheimsregionen
Avgrensning av områdene Udduvoll
øst og Høgmælen skal justeres ift
landbruk.
Til orientering
Prioriteringen skal avklares i KDP for
deponi i Melhus kommune.
6

Justert avgrensning Udduvoll øst og Høgmælen til
de delene som er masseuttak.

NR Avsender og sammendrag av høringsuttalelsen
For Kneppet øst, Melhus, forutsetter Fylkesmannen at
resultatet av meklingen i forbindelse med kommuneplanen for Melhus blir fulgt opp i IKAP.
10 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
Ingen merknader til utredningen.
11 Nord-Trøndelag fylkeskommune
Ingen merknader til utredningen.
12 Norges vassdrags- og energidirektoratet - NVE
Oppfølging av planen
NVE forventer av kommunene at de er lojale mot de
områdene som etter hvert blir godkjent i tillegg til de
arealene som allerede er godkjent gjennom tidligere
vedtak. Etablering av nye områder ut over disse er lite
ønskelig og vil kunne være grunnlag for innsigelse fra vår
side.
Områdene i Klæbu i planforslaget er i det alt vesentlige
de samme områdene som lå til grunn for kommunedelplanen og ser det derfor som lite hensiktsmessig å
kommentere områdene i Klæbu kommune nå.
Prioritering
Det er viktig at en i det videre planarbeidet utarbeider
en prioriteringsrekkefølge ift åpning av arealene sli at
det ikke åpnes (unnødig) mange deponier samtidig.
Områder som i dag enten benyttes som masseuttak eller
har vært benyttet til slikt formål tidligere og som vil
kunne etterbrukes som massedeponier, er selvsagt de
minst konfliktfylte og det er derfor ønskelig at disse områdene prioriteres høyt.
Vurdering enkeltområder
Vi kommenterer ikke de røde/frarådede områdene da vi
forutsetter at disse tas ut planen.

Vurdering
Til orientering

Konklusjon ift regional utredning massedeponi

Til orientering
Til orientering

Til orientering

Til orientering

Tas inn

Det skal utarbeides en Helhetlig gjennomføringsstrategi, som gir anbefalinger hvordan tilrådde
områder for deponi, som ligger nær hverandre/betjener samme utbyggingsområder, skal prioriteres.

Til orientering
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Udduvoll vest og delvis Brålykkjabekken anbefales tatt
ut av planen.
(Bekkedal/ravinedal uten skredsikringseffekt)

Vurdering

Konklusjon ift regional utredning massedeponi

Eventuell nedprioritering av Udduvoll
vest skal avklares i KDP for deponi i
Melhus kommune.
Anbefaling Brålykkjabekken justeres til
<<avventes>>, i samsvar med Trondheim kommune sin uttalelse.

Ved evt. deponering på Rødde/Havdal må det påregnes
å utrede behovet for sikringstiltak og en må detaljert
vurdere tiltaket opp imot behovet for sikring sett i en
større sammenheng i dette området. Forholdet til konsekvensene for de allmenne interessene i vassdraget,
herunder mulighetene for evt. avbøtende tiltak må selvsagt utredes nærmere.
Sikkerhet
I områder som ligger under øvre marin grense må det
forventes at det påtreffes skredfarlige masser. Dette
innebærer at det i forbindelse med ROS-analysene til de
påfølgende reguleringsplanene må gjennomføres geotekniske utredninger.
Vassdrag
NVE er generelt kritisk til nedfylling av bekkedaler/ravindedaler dersom det ikke er helt spesielle forhold eller interesser som gjør at dette likevel er akseptabelt eller faktisk nødvendig.

Til orientering

Tas inn i veileder for deponering av
rene masser i Trondheimsregionen

Tas inn i veileder for deponering av
rene masser i Trondheimsregionen

Forholdet til avbøtende tiltak må selvsagt vurderes
nærmere i det påfølgende detaljreguleringsarbeidet.
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Vi vil anbefale at hellingsvinkel med maksimum 10% fall
i fyllingsfoten, legges til grunn for senere detaljplanlegging.
Flere av de anbefalte områdene som ikke er lokalisert i
ravinedaler har likevel kort avstand til vassdrag med
potensiale for avrenning til disse. Vi minner om at en av
hovedintensjonene i EUs vannforskrift er at det ikke skal
skje en forverring av dagens økologiske tilstand i vannforekomstene og vi forutsetter at dette temaet vektlegges
særlig nøye i det videre detaljplanarbeidet dersom en
velger å gå videre med disse områdene.
13 Direktorat for mineralforvaltning - DMF
Flere av deponiområder er lokalisert i råstoffområder og
masseuttak. På generell grunnlag stiller DMF seg positiv
til deponering i områder for masseuttak, under forutsetning av at deponeringsmasser legges i områder som
er tømt for drivverdige ressurser eller at deponimassene
ikke blir tilhinder for senere uttak av mineralressurser.
Merknader til enkeltområder
- Kneppet øst, Melhus kommune: deponiområdet
ligger delvis innenfor grusforekomsten på Fremo, og
vurderingen av konfliktnivå må endres tilsvarende
Kneppet vest.
- Engan, Malvik kommune: I følge NGU sin grus og
pukkdatabase er forekomsten av Rhyolitt ikke kartlagt nøyaktig. Vi ber derfor om at forekomstens avgrensning vurderes/kartlegges nærmere før det besluttes om området skal benyttes til deponering.
14 Statens vegvesen (SVV) på vegne av STFK som vegeier
Planen er for overordnet til at vi i SVV kan uttale seg
konkret til den vektingen som er gjort for de ulike deponiene ut i fra våre hensynsområder og forutsetter at SVV

Vurdering

Konklusjon ift regional utredning massedeponi

Til orientering

Skal justeres i vurderingsskjema, har
ikke konsekvens for anbefalingen.
Merknadene skal tas til følge i det
videre arbeidet med deponi i kommunene.

Til orientering
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kan komme med en mer detaljerte uttalelse gjennom
planprosessene knyttet til hvert enkelt deponi. SVV kan
ikke med utgangspunkt i innsendte materiale avgjøre
om vi vil komme til å stille vilkår for egengodkjenning til
senere plansaker.
Det er giktig at man gjennom planprosessene synliggjør
konsekvensene som transport til og fra deponiet vil
medføre. Både i forholdt til trafikksikkerhet, belastning
på vegelement og vegnes tåleevne, og miljøforhold så
som støy og støv i forbindelse med transport.
For SVV er det viktig å poengtere at ringvirkningene av
massetransport kan ha et mye større omfang enn ved
vanlige plansaker. Det er derfor viktig at det settes krav i
reguleringsplanene til maksimum avstand fra deponiene
og utbyggingsområdene de kan betjene og krav til hvilken kjørerute som skal bruke. Det kan også være aktuelt
å stille betingelser gjennom reguleringsbestemmelsen
knyttet til renhold av vegene som skal benyttes.
15 Statnett
Generelt
Statnett har flere kraftledninger som kommer i direkte
berøring med eller ligger i umiddelbar nærhet til flere av
de planlagte deponiene. Etablering av deponi under en
kraftledning er i utgangspunktet ikke et problem, men
ved alt arbeid i tilknytning til deponiene må Statnett
involveres med tanke på sikkerhetsavstander til ledningen.
Om de konkrete planene
- Sneegga: Kraftledningen gjennom området skal om
kort tid oppgraderes til et spenningsnivå på 420 kV,
og avstanden mellom lina og bakken vil bli redusert
som følge av dette. Statnett ber om å bli involvert

Vurdering

Konklusjon ift regional utredning massedeponi

Tas inn i veileder for deponering av
rene masser i Trondheimsregionen

Tas inn i veileder for deponering av
rene masser i Trondheimsregionen

Til orientering

Skal følges opp ved eventuell regulering
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dersom planene om dette deponiet videreføres.
- Fjærem: Det ser ikke ut som om det er konflikt mellom kraftledningen og massedeponiet. Vi vil allikevel
påpeke at det ved bruk av store anleggsmaskiner i
nærheten av kraftledningstraseer må utøves varsomhet, og at Statnett alltid kontaktes dersom det
oppstår tvil om sikkerhetsavstander.
- Nideng: Det går en 420 kV kraftledning gjennom den
nordlige delen av området, den er ikke nevnt i høringsutkastet. Det ser av planen ut som det er lite
aktuelt å videreføre planene i dette området. Statnett ber om å bli involvert dersom planene på tross
av foreløpige anbefalinger skulle bli videreført.
- Tanem nord (og sør): Det går en 420 kV kraftledning
gjennom området. Det er nevnt i høringsutkastet at
ledningen begrenser fyllingshøyden. Det er så langt
vi kan se ingen konflikt knyttet til Tanem sør.
Det ser ut til å være god bakkeklaring gjennom området, og det kan være mulig å etablere et massedeponi uten at det blir konflikter med kraftledningen. Statnett ber om å bli involvert dersom planene
om Tanem nord videreføres.
16 Naturvernforbundet i Orklaregionen
Vi er samde med konklusjonen i utgreiinga som vurderer
Brekkfjæra i Skaun til å vera i kategorien ”frarås” og at vi
er samde i vurderinga i dokumentet ”svært konfliktfull
med naturverdier i fjorden: vernet naturområde i nord,
og svært viktig våtmark i sør”.
Vi ber om at Trondheimsregionen avviser å bruke Brekkfjæra som deponiområde, og sluttar opp om eit fullstendig marint verneområde i Gaulosen, som omfattar
alle fjæreområda og gruntvassområda i heile det fore-

Vurdering

Konklusjon ift regional utredning massedeponi

Til orientering

Fylkesmannen har startet prosess om
å avklare marin vernestatus i Gaulosen. Det foreslås å avvente denne
avklaringen.
11

Anbefaling om Brekkfjæra legges på is, inntil det
foreligger avklaring om marin vernestatus i Gaulosen.
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slåtte området, inkludert Brekkfjæra.
Vi vil i denne sammenhengen også vise til Ramsarkonvensjonen, der ei av måsettingane er: ” Landene som
har underskrevet avtalen skal arbeide for en bærekraftig
bruk av våtmarker i forvaltning og arealplanlegging,
blant annet gjennom kartlegging og innføring av verneplaner for våtmarker.” Vi mener at det planlagte inngrepet er i klar strid med Ramsarkonvesjonens overordna
mål, sjølv om Brekkfjæra i dag ikkje har formell status
som <<Ramsarområde>>.
17 Maskinentrepenørenes Forbund - MEF
MEF gir ros til Trondheimsregionen og Fylkesmannen for
det arbeidet som er igangsatt for å se på mulige deponiområder for rene masser i Trondheimsområdet. Dette er
viktig for bransjen for å sikre gode, likeverdige og forutsigbare rammevilkår.
Det er viktig at tilstrekkelig behov er dekt i ett 10-15 års
perspektiv, det vil si om lag 25 millioner m3. Av erfaring
endres behov raskt i samfunnet, og massebehovet er
basert på ett estimat i befolkningsvekst for regionen og
erfaring for de siste 3 årene. For å sikre en dynamisk og
tilpasset plan ber vi om at planen for massedeponi revideres 4. hvert år.

Vi vil understreke vanskene med å få gjenbrukt masser i
prosjektene, spesielt i Trondheim, siden bygeplassene
har svært begrenset areal til mellomlagring av masser. I
tillegg er det største volumet av masser i regionen leire
og myr som er lite egnet til gjenbruk. Hvis man legger til
grunn at inntil 50.000 m3 myr kan gjenbrukes som matjord, og at morene og fjell som blir overskudd i prosjek-

Vurdering

Konklusjon ift regional utredning massedeponi

Til orientering

Til orientering

Det skal etableres en kartportal som
viser deponisituasjonen i Trondheimsregionen.
Det skal årlig rapporteres om deponisituasjonen i Trondheimsregionen.
Rapporteringen skal legges til grunn i
vurdering av eventuell behov for revidering av den regionale utredningen.
Tas inn i veileder for deponering av
rene masser i Trondheimsregionen
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ter utgjør samlet 8-10 % av volumet, snakker vi om totalt 120.000-170.000 m3 som kan gjenbrukes av dagens
gravemasser.
For å få økt gjenbruk er man da avhengig av at transporten ikke blir for lang til mellomlager.
Vi vil oppfordre til å se på egnede plasser for bransjen i
samarbeid med Trondheim kommune for å anlegge mellomlager for brukbare masser til gjenbruk. Aktuelle områder for dette kan være Valøya, Ferista, Kulsås, Ekle,
Ranheim, Moholt.
Anleggsbransjen er også opptatt av at deponiene anlegges slik at man tar hensyn til nærhet til utbyggingsområdene med tanke på utslipp ift miljøregnskap og unødig
lang transport og trafikkbelastning p vegnettet.
Vi vil oppfordre Trondheimsregionen om å kvalitetssikre
at de områdene som er plassert i gruppene <<frarås>>
eller <<avventes>> så vi er sikre på at det er likebehandling i vurderingene som er foretatt og begrunnes bedre.
Eksempel: Bratsberg sør (frarås) kontra Bratsberg Nord
(tilrås)
Området på Ekle i Trondheim kommune er allerede
godkjent for 2,0 millioner m3.
Vi registrerer at Trondheim kommune har fattet vedtak
om å ta inn 16 områder som allerede er i søknadsprosess. Det er viktig for anleggsbransjen at dette ikke forsinker prosessen som Trondheimsregionen har iverksatt
med massedeponier i Trondheimsregionen.

Vi vil understreke behovet for at de involverte kommunene nå formaliserer disse planene slik at fremtidige

Vurdering

Konklusjon ift regional utredning massedeponi

Tas inn i veileder for deponering av
rene masser i Trondheimsregionen

Til orientering

Til orientering
Det er lagt opp til en framdriftsplan
som i minst mulig grad forsinker den
iverksatte prosessen med massedeponi i Trondheimsregionen.

Til orientering
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Det legges opp til at Regionrådet, i møte 12. desember 2014, skal stille seg bak anbefalingene av
områdene som er utredet regionalt.
Tilleggsutredningene skal sendes på høring og til
politisk behandling i Trondheim og Melhus kommune i februar/mars 2015.
Det tas sikte på vedtak av Massedeponi i Trondheimsregionen, 17. april 2015
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reguleringsplaner for massedeponi i anbefalte områder
går fort igjennom saksbehandlingen uten innsigelser fra
den enkelte kommune og Fylkesmannen.
Private uttalelser
18 Rune Petter Vikan (Esp, Trondheim)
Kjempe bra at dere er positive til at rasgropa kan heves.
19 Bodil og Norman Skikstein (Bratsberg sør)
Eiere og brukere av Sætran gnr120, bnr 1 er meget imot
at dette område blir tatt i bruk til deponi da en bekk
som renner langs åssiden i nedre kant av området, krysser våre kulturbeiter hvor beitende dyr har tilgang til
bekken som drikkevann. Denne bekken munner ut i
Amundbekken.
Vi er skeptisk til andre deponi som kan påvirke vannet i
Amundbekken, som er leirgrå nok fra før.
20 Codex advokat, representant eier gnr 115, bnr 1 Arvid og
Nina Ekle (Ekle, Trondheim)
Til orientering:
Vi ønsker å påpeke at deler av området som er inntatt i
planen ligger på gnr115, bnr 1. Det foreligger i dag flere
konflikter knyttet til området. Sandtaksdriften har krenket eiendomsgrensen uten rettmessig hjemmel for dette
og det er både kjørt ut betydelige mengder sand, og
deponert masser på gnr115, bnr1 uten avtale om dette.
Etablering av deponi på gnr115, bnr1 vil kreve avtale
eller annet rettsgrunnlag hvilket p.t. ikke foreligger.

Vurdering

Konklusjon ift regional utredning massedeponi

Til orientering
Tas som innspill ved regulering av
områder for deponi med avrenning til
Amundbekken.

Til orientering

Grunneieren er positiv til at arealet tilbakeføres til landbruksareal, men forutsetter at all aktivitet i området blir
koordinert med ham som eier. En ber derfor om at
kommunen innkaller til et møte hvor vi gis nærmere
innsikt i de planer som foreligger, herunder fremdrift, i
14
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et slikt prosjekt.

Vurdering

Konklusjon ift regional utredning massedeponi

Det er avholdt et møte med forslagsstiller.
Fylkesmannen har startet prosess om
å avklare marin vernestatus i Gaulosen. Det foreslås å avvente denne
avklaringen.

Anbefaling om Brekkfjæra legges på is, inntil det
foreligger avklaring om marin vernestatus i Gaulosen.

Samtidig gjøres det oppmerksom på at grunneieren vil
motsette seg et hvert tiltak i området før de konflikter
som foreligger i området er avklart.
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Det er videre på det rene at eier av gnr 115, bnr 1 ikke
ønsker å delta i utviklingen av området ved finansiering
eller på annen måte bidra til nødvendig regulering eller
annet før det foreligger en konkret avtale om dette.
Erik Huseby (Brekkfjæra, Skaun)
Vil anmode om frarådingen ikke hensyn tas, men at det
foretas en separat vurdering ut fra de opprinnelige planer.
Avgrensning av området stemmer ikke med det som er
foreslått i arealplanrullering for Skaun og med kartskisse
utarbeidet av Arkitektkontoret Selberg. Området som
ble foreslått ligger utenfor Brekkbergan, og ikke på Buvikfjæra, og langt fra Gaulosen og ikke utenfor Øysand
Camping. Grunneieren sine opprinnelige tegningene
viser fyllingen utenfor Brekkbergan og vil gå inn mot
sørlig strand på Øysand, men vil ikke berøre eller virke
negativt inn på drift og bruk av Øysand Camping med
tilhørende badestrand.
Det biologiske mangfoldet vokser raskt. Det gjør også
våtmarksområdene inntil elvamunningene. Vårt forslag
er ikke våtmarksområde da det ligger konstant under
vann (flere meter dypt). Stopp av grustak i Gaul er drivende for at våtmarksområdene vokser, i hovedsak
langs Byneselandet ut for Gaulas munning.
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Det står ingen steder at området har nasjonal verneverdi. Rapporter utarbeidet ifm trasevalg for E39 viser at
naturmangfoldet på ikke tørrlagt fjære ved lavvann var
så lite at det ikke ga grunnlag for videre undersøkelser i
det nå foreslåtte deponiområdet.

Vurdering

Konklusjon ift regional utredning massedeponi

Området som er foreslått ligger langt fra Gaulosen og de
verneverdige naturtyper som der er vernet.
Utfylling til jordbruksareal vil være det beste vernet for
Gaulosen. Vi vet at det er mange kreative forslag som
har dukket opp, det blir det også i fremtiden. Derfor tror
vi at et avsluttet deponi som førsteklasses jordbruksland
er løsningen for både samfunnsutviklingen i dag og miljøaspektet for hele det indre fjordmiljøet for fremtiden.
Konflikt mellom det biologiske mangfoldet i strandsonen
og landbruk oppfatter vi som det som trolig er minst
konfliktfylt over tid.

22

Tørr fjære på lavvann er viktig for fugle- og næringsmangfoldet. det er det ikke på Brekkgrunnen. Det som
er merket veldig grunt utenfor kartskissen fra Skaun
kommune er ikke et uttrykk for at hele området er så
grunt.
Franzefoss(Rødde/Havdal, Melhus)
Vi synes det er veldig bra at Trondheimsregionen arbeider med utfordringen knyttet til deponering av rene
overskuddmasser fra byggeaktivitet. Vi har allerede fokus på gjenbruk av overskuddsmasser, men ser at dette
arbeidet er arealkrevende.

Til orientering

16

NR Avsender og sammendrag av høringsuttalelsen
Et massedeponi på Rødde/Havdal vil på grunn av stort
areal kunne gi rom for ulike bearbeidinger/gjenvinning
av jordmasser etter samfunnets behov og tillatelser.
23 Kristin Leinum, på vegne av grunneiere Leinan Øvre
gnr158, bnr 1 (Leindalen, Trondheim)
Leindalen er under regulering som massedeponi.
Det ligger mange positive følgeeffekter, ved å velge
Leindalen som massedeponi, oppsummert i uttalelsen.

Vurdering
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Til orientering
Trondheim kommune har bedt om at
Leinan Øvre mfl blir utredet regionalt.

Leinan Øvre mfl er del av tilleggsutredningen.
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Hopp til innhold

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Mobilutgave
Sør-Trøndelag < Miljø og klima < Verneområder < Vedtak av forskrift om forlengelse av virkningene av
kunngjort verneforslag for 14 områder i marin verneplan
Hopp til menyen

Vedtak av forskrift om forlengelse av virkningene av kunngjort
verneforslag for 14 områder i marin verneplan

Det foreslåtte marine verneområdet Gaulosen ligger innerst i en fjordarm på sørsiden av
Trondheimsfjorden, ved utløpet av Gaula.
31. januar 2014 vedtok Miljødirektoratet forskrift om forlengelse av virkningene av kunngjort
verneforslag for 14 områder i marin verneplan etter naturmangfoldlovens § 44, jf. § 42. Forlengelsen
gjelder frem til 27.august 2015.
Hensikten med bestemmelsen er å hindre at viktige naturverdier skades eller blir ødelagt mens det
overveies om de bør inngå i et verneområde etter naturmangfoldlovens kapittel V (Områdevern).
Bakgrunn
I områder hvor en verneplanprosess er startet opp, men enda ikke ferdigstilt, vil en spesiell bestemmelse i
naturmangfoldlovens (nml) § 44 gjelde for å forhindre at viktige naturverdier skades eller blir ødelagt
mens området vurderes om det bør inngå som et verneområde. Før det er tatt stilling til spørsmålet om
vern, kan offentlig myndighet uten videre avslå søknader om tillatelse til tiltak i disse områdene, dersom
det er fare for at verneverdiene forringes eller kan gå tapt.
I Sør-Trøndelag gjelder disse bestemmelsene for de to områdene Gaulosen og Rødberg, som det ble meldt
oppstart for 21. september 2009, og bestemmelsen er gyldig i fire år fra dette tidspunktet. Dvs. at
bestemmelsen i nml § 44 utløp 21.september 2013. Naturmangfoldlovens § 44 siste ledd åpner imidlertid
for at Miljødirektoratet kan forlenge perioden med to år og det er nå gjennomført gjennom vedtatte
forskrift.
Miljødirektoratets vedtak om forskrift om forlengelse av virkningene av kunngjort verneforslag for 14
områder i marin verneplan ligger i høyremargen. Her ligger også oppstartsmeldingene og foreslåtte
vernekart for de fire områdene i Sør-Trøndelag som det ble meldt oppstart for i 2009.
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IKAP deponi - justeringer etter høring

Tegnforklaring
justerte avgrensninger
tilrås
avvente avklaring marint vern
frarås

IKAP deponi - tilleggsområder

Malvik:
Høybyen (i Hommelvik)
Hestsjøen (nær Hønstad)
Bjørnstad (nær tunnelåpningen for Væretunnelen)
Kvegjerdet/Vollan (sør for E6).
Torp (forslag reguleringsplan)

Vedtatt Trondheimsregionen - regionrådet

Utviklingsplan 2015-18, Trondheimsregionen
Utviklingsplan 2015-18 er utarbeidet i tråd med signaler fra Trondheimsregionens organer og relevante saker behandlet i Trondheimsregionen-regionrådet.

1 Mål for Trondheimsregionen
Likelydende vedtak i alle kommunene i sak om Trondheimsregionen 2011:
Styrke Trondheimsregionens utvikling i en nasjonal og internasjonal konkurransesituasjon
og å ivareta en positiv utvikling av deltakerkommunene, i samspill med Trøndelag og MidtNorge.

Foto: Carl Erik Erikson

Politikerne i Trondheimsregionen på besøk til NTNU og SINTEF.

2 Programområder:
Inndelingen av virksomheten i fire programområder opprettholdes, med noen justeringer:
• P1: Strategisk næringsutvikling.
• P2: IKAP og andre utviklingsoppgaver innen arealplanlegging.
• P3: Profilering/kommunikasjon/attraktiv region.
• P4: Ledelse/samarbeid/interessepolitikk.

2.1 P1: Strategisk næringsutvikling
Hovedmål:
Trondheimsregionens andel av brutto nasjonalprodukt skal tilsvare vår andel av befolkningen i
2020 [Det vil si øke med 17 mrd].
Foto: Carl Erik Erikson

Utdyping:
Strategisk næringsplan. som ligger til grunn for næringsutviklingsarbeidet. vil bli rullert i 2015. Den
toårige handlingsplanem for næringsplanen ble vedtatt i mars 2013, og det vil bli lagt fram en ny
handlingsplan til vedtak i 2015. Budsjett 2015 øker aktivitetsnivået fra 2014.
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Kunnskapsmiljøene er vårt største fortrinn i tillegg til at vi har en stor by i regionen. Kommunene
har ulike fortrinn og dette mangfoldet gir økt felles slagkraft. Vi viderefører den etablerte organisasjonen med samhandling mellom offentlig sektor, næringslivet og kunnskapsmiljøene. Næringsrådet styrer arbeidet ut fra rammene i utviklingsplanen. I 2015 vil det jobbes med å samordne
næringsutviklingsarbeidet i regionen enda bedre.

Tiltak som pågår:
- Forsker ut i bedrift: Kostnadsfri bistand til
bedriftene, med sikte på nye FoU-prosjekt.
Videreføring må vurderes i 2015.
- Politikere ut i bedrift: Årlig bedriftsbesøk for
hele kommune-/bystyret.
- Bidra til etablering av aktive næringsforeninger i regionen.
- Tilrettelegging for næringsklynger.
- Ny toårsavtale avtale inngått med Ungt Entreprenørskap i 2014.
- Følge opp samferdselspolitisk fundament for
Trondheimsregionen.
- Kortere saksbehandlingstid for plan- og byggesaker: Undersøkelse gjennomføres i 2015.
- Realisering av næringsareal i IKAP.

Nye oppgaver/prioriteringer i 2015:
- Utvikle satsing på kommersialisering av teknologi som nytt satsingsområde er den viktigste prioriteringen i 2015.
- Forum med ”FoU-kontaktene” (næringsmedarbeidere) i kommunene skal utvikles videre.
- Etablere et godt mottaksapparat for internasjonale eksperter til våre bedrifter i samarbeid med Næringsforeningen.
- Avklare rolle innen internasjonalt næringsutviklingsarbeid.

Foto: Carl Erik Erikson

NTNU

Budsjett for strategisk næringsutvikling 2015: 6,0 mill kr.
Det er avsatt fondsmidler for realisering av prosjekt i henhold til næringsplanen, som ved behov
kan benyttes i tillegg til budsjettet.

2.2 P2: IKAP og andre oppgaver innen arealplanlegging.
Mål:
Trondheimsregionen skal tilby attraktive nærings- og boligarealer samt effektiv infrastruktur, tilpasset morgendagens behov og utfordringer. Det skal skje ved bruk av retningslinjene i IKAP. Trondheimsregionen skal være rollemodell for attraktivt og bærekraftig regionalt utbyggingsmønster.
Utdyping:
IKAPs utgangspunkt er å gjøre regionen attraktiv gjennom å gi konkurransedyktige tilbud til
næringsetableringer og framtidig bosetting. Formålet med interkommunal arealplan for Trondheimsregionen er å legge til rette for en bærekraftig og konkurransedyktig arealutvikling gjennom
en samordnet avklaring av arealbruken. Dette gir bedre grunnlag for å avveie arealbruk mot ulike
regionale og nasjonal mål.
Analysene gjennomført i forbindelse med rullering av IKAP, viser at areal- og transportutviklingen i
regionen er på rett veg. Kommunene har fokus både på klimavennlig arealutvikling og spare jordbruksareal, men det er et forbedringspotensial. IKAP skal være et verktøy for å beholde fokus på
klima og jordvern, og tenke regionalt.
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Det tas sikte på vedtak av IKAP2 i regionrådet februar 2015. Oppfølging av IKAP og politisk forankring er en viktig oppgave i 2015. Kunnskapsgrunnlag om areal- og transport i Trondheimsregionen skal videreutvikles og tilgjengeliggjøres, både via rapporteringer, presentasjoner og via kartportalen. Samarbeid med NiTR om utvikling av næringsareal skal styrkes.
Endelig vedtak av den regionale utredningen om massedeponi i Trondheimsregionen vil skje i
regionrådet april 2015. Veilederen for saksbehandling skal videreutvikles og løftes opp på politisk
nivå, slik at Trondheimsregionen vil ha en felles tilnærming til føringer ved regulering/byggesak av
områder for deponi. Det skal utvikles en kartportal som viser deponisituasjonen i Trondheimsregionen, slik at vi kan følge utviklingen.
Rapport om areal- og investeringsbehov for offentlige tjenester i 2040, skal ferdigstilles og presenteres for kommunene.
Når de sørtrønderske kommunene i Trondheimsregionen er ferdig med sin kartlegging og verdisetting av friområder, vil det regionale prosjektet om friluftsliv startes. Målet er å synliggjøre regionale
sammenhenger og verdier, ved å kartlegge regionale friområder og utpeke viktige korridorer for
friluftsliv.
Trondheimsregionen er politisk referansegruppe for samferdselsprosjekt i byregionen. Trondheimsregionen bidrar aktivt i påvirkningsprosesser mot sentrale organ.

Sveberg i Malvik.

Budsjett for IKAP og andre utviklingsoppgaver i 2015: 3,0 mill kr.
Budsjettet er styrket i 2015, gjennom skjønnsmiddelsøknad til Fylkesmannen til kunnskapsinnhenting om håndtering av rene masser, som en oppfølging av deponisaken. Tildelingen fra KMD har
blitt brukt til å styrke bemanning/ressursbruk innen statistikk/analyse, registreringsarbeid og bruk
av GIS/databaser.

2.3 3: Profilering/kommunikasjon/attraktiv region
Mål:
Trondheimsregionen skal bli mer kjent nasjonalt (og internasjonalt) som teknologihovedstad.
For 2015 prioriteres:
Foto: Carl Erik Erikson
- ”Fortelling av suksesshistorier fra Trondheimsregionen.”
- Trondheimsregionen skal bli bedre kjent og mer akseptert blant medlemmene.
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Utdyping
Trondheimsregionen scorer høyt i nasjonale omdømmekåringer, det er den regionen flest kunne
tenkt seg å bo og jobbe i. Ikke minst innen utdanning og FoU er omdømmet godt. Men vi er for
dårlig til å fortelle suksesshistoriene våre fra FoU og næringsliv, både internt og eksternt. Derfor vil
vi lage korte filmer om suksesshistoriene i regionen, til bruk for alle kommunene og for alle interesserte som ønsker i vise fram det alt det spennende som har skjedd og skjer i regionen. Videoene
vil bli produsert både av profesjonelle og amatører/skoleelever/studenter. Det tas sikte på at disse
vil bli brukt i en målrettet kampanje mot slutten av 2015. Det er også drøftinger i gang med Avinor
om Værnes som profileringsarena. Det at attraktiv region føyes til som overskrift er for å kunne
støtte prosjekt som har mer samfunnsutviklingsprosjekt i seg enn ren næringsutvikling og som det
dermed i dag er vanskelig å støtte.

Foto: Hans Kringstad

Pendlerparkering Melhus.

Foto: Hans Kringstad

Sjøgangen, ny regional adkomst til Fosen.

Budsjett for profilering/kommunikasjon/påvirkning i 2015: 3,0 mill kr.
Det forutsettes bruk av fond, i henhold til at fondene er bygd opp for å ivareta ulike aktivitetsnivå.

2.4 P4: Ledelse/påvirkningsarbeid/samarbeid
Mål:
Trondheimsregionen skal videreutvikles som et effektivt og målrettet samarbeid forankret i kommunens politiske og administrative ledelse, og i samspill med andre samfunnsutviklere.
Trondheimsregionen er primært et samarbeid for felles utviklingsoppgaver. Tjenestesamarbeid er
ikke prioritert. Vi legger til grunn at Værnesregionen, Orkdalssamarbeidet og Fosenregionen er
etablerte tjenestesamarbeidsområder.
Vedtektene for Trondheimsregionen er forankret i kommuneloven (§27). Ordførerne i regionrådet
er styre. At Trondheimsregionen er organisert som politisk organ, og ikke som selskap, gir styrker
og svakheter. Vi ønsker å bygge videre på de fortrinn vi har med en svært tett kobling mot kommunenes politiske og administrative styringsorganer.
Trondheimsregionen vektlegger effektiv ledelse og møtevirksomhet med en ryddig og oversiktlig
tilrettelegging av saksdokumenter og aktivitet. Personalhåndtering ivaretas gjennom vertskommunens regelverk og apparat for dette.
Budsjett for ledelse/sekretariat/samarbeid i 2014: 0,7 mill kr.
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Foto: Hans Kringstad

Regionale busser – en suksesshistorie

.

Foto: Hans Kringstad

Trondheimsregionen-regionrådet i Råkvåg.

3 Ressurser, budsjett og styringssystem
3.1 Ressurstilgang i 2015:
•
•
•
•
•
•

Trondheim kommune:
Øvrige kommuner:
ST Fylkeskommune:
Fylkesmannen ST
Andel tilsudd fra KMD
SUM

2,0 mill kr
2,4 mill kr
1,7 mill kr
0,5 mill kr
1,4 mill kr
8,0 mill kr

Sum kommuner 4,4 mill kr.
Som 2014
Søkt skjønnsmidler oppfølging deponi
70% av 2 mill kr/år til regional arealplan

Tilskudd fra kommunene i 2015 er uendret fra tidligere år og fordeles som fastsatt i 2010.

Orkdal, Grønøra

Rissa sentrum
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Ressurstilgang 2015 fordelt på programområdene:
P1 Næringsutvikling

P2 IKAP

P3
Profilering

Kommunene

2.000.000

900.000

2.000.000

STFK

4.000.000

200.000

1.000.000

KMD
Fylkesmannen
SUM

700.000

1.400.000
0

500.000

6.000.000

3.000.000

Sum

P4 Ledelse/
samarbeid

Netto
sum

5.600.000

2.350.000

4.400.000

5.200.000

2.350.000

1.700.000

1.400.000

1.400.000

500.000

500.000

0
3.000.000

Herav fond

700.000 12.700.000

4.700.000

8.000.000

Selv om verken bidraget fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet(KMD), Sør-Trøndelag
fylkeskommune eller skjønnsmidlene fra fylkesmannen er endelig bekreftet ennå legges denne
ressurstilgangen til grunn.
Budsjettrammen for 2015 blir 12,7 mill kr, mot 10,7 mill kr i 2014.

Foto: Carl Erik Erikson

Foto: Carl Erik Erikson

Orkanger.

Stjørdal sentrum

3.2 Fond
Trondheimsregionen har etablert et fond for å realisere prosjekt i henhold til næringsplanen. Fondet bygger dels på etterslep på fylkeskommunal tildeling i forhold til forbruk, dels at det har tatt tid
å komme opp på et aktivitetsnivå som forutsatt. Denne utviklingsplanen foreslår en bruk av fondet
som innebærer en reduksjon med til sammen 4,7 mill. kr. Fondets størrelse var ved regnskapsavslutning 2013 på 13,3 mill kr.

3.3 Rapportering/revisjon
Trondheim kommune bidrar som vertskommune med budsjett og regnskapsføring for Trondheimsregionen. Økonomistyringen for Trondheimsregionen er i samsvar med inndeling i programområder for virksomheten.
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