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INNKALLING 
MØTE TRONDHEIMSREGIONEN-REGIONRÅDET 20.06.2014 
Saksbehandler: Bård Eidet Referanse: 14/4936- Dato 13. juni 2014  
 

Sted: Stjørdal kommune, Radisson Blu Værnes (NB!) 

Tidsrom: Kaffe 0830-0900. Møte kl 0900 – 1200. Møtet avsluttes med lunsj kl 1200.  

Innkalt: Fra medlemskommunene: Ordfører, politisk medlem, rådmann 
Observatører 
Deltakere i transportsaker 

Kopi: Varamedlemmer 
 

 
Ordfører i Stjørdal, Ivar Vigdenes ønsker velkommen 

 
 TR 20/14 Protokoll Trondheimsregionen-regionrådet møte 25.04.2014 

Vedlegg 1:  Protokoll Trondheimsregionen-regionrådets møte 25.04.2014 

Forslag til vedtak:  
Referat og protokoll Trondheimsregionen-regionrådets møte 25.04.2014 tas til etterretning. 

 
 TR 21/14 Kommunereformen. 

Sak: Regionrådet fattet i sitt siste møte vedtak om at kommunereformen settes opp som tema på de 
kommende regionrådsmøtene og på den kommende fellessamlingen for formannskapene og fyl-
kesutvalget 21.-22. august. Med den sterke vektleggingen både i Ekspertutvalget og fra Statsrå-
den om behovet for reform i storbyregionene er det viktig at det legges til rette for grundige og 
konstruktive diskusjoner om både muligheter, utfordringer og mulige løsninger for Trondheims-
regionen. På den felles samlingen for formannskapene så er Kommunal- og moderniseringsmi-
nister Jan Tore Sanner invitert, pluss at det legges opp til innlegg både fra Fylkesordfører Tore 
O. Sandvik om samspill og oppgavefordeling mellom storbyregionen og et eventuelt nytt regi-
onnivå, og fylkesmann Jørn Krog, som vil ha en svært sentral rolle i den videre prosessen. Det 
er viktig at deltakelsen fra formannskapene blir så bred som overhodet mulig. 
 
Kommuneproposisjonen behandles i Stortinget 18. juni, slik at Stortingets vedtak er klart når 
regionrådet møtes. Slik det ser ut i dag så blir regionnivået en del av reformen. Det legges opp 
til en stram prosess, som denne oversikten viser: 
• Vår 2014: Stortingsbehandling av mål for reformen og opplegget for videre arbeid. 

• Høst 2014, 2015 og vår 2016: Regionale prosesser med KS, fylkesmenn og kommu-
ner. Oppsummeres av fylkesmennene høsten 2016. 

• Vår 2015: Regjeringen legger frem forslag til nye oppgaver for kommunene. Stor-
tingsbehandling av denne meldingen. 

• Høst 2015 og vår 2016: Kommunale vedtak om sammenslåing. 

• Vår 2016: Vedtak i kongelige resolusjoner om sammenslåing av kommuner for de 
kommuner som er tidlig ute med lokale vedtak. 

• Vår 2017: Regjeringen fremmer proposisjoner om ny kommunestruktur og om nye 
oppgaver til kommunene. Stortingsbehandling av disse proposisjonene. 
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 Kommunene kan enten velge en ”fast-track” med vedtak om ny struktur våren 2015, eller ved-
tak våren 2016 for de som trenger lengre tid. Det er også klargjort hvilke økonomiske insentiver 
som er aktuelle. Prosessen legger opp til frivillighet – men med en mulighet for vedtak om 
sammenslåing ut fra regionale eller nasjonale hensyn i det endelige vedtaket vår 2017. Fylkes-
mennene skal etter kommunenes vedtak gjøre en selvstendig vurdering av de. I klartekst betyr 
det at fylkesmennene kan få en helt sentral rolle i å foreslå en ny kommunestruktur i det enkelte 
fylke – hvis de vurderer at regjeringens intensjoner med kommunereformen ikke er oppfylt 
gjennom de kommunale vedtakene. 
 
Alf-Petter Tenfjord, direktør ved fylkesmannens Kommunal- og samordningsstab, vil informere 
om prosessen framover og konsekvenser av Stortingets vedtak om kommuneproposisjonen.  

  

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

 
     TR 22/14 Logistikknutepunkt/godsterminal for Trondheimsregionen. 

Sak: Regionrådet fattet denne beslutningen i sitt forrige møte: Saken tas til foreløpig orientering. 
Jernbaneverket bes om at de oppretter en samrådsgruppe for kommunene Melhus, Skaun, Ork-
dal og Trondheim, og at de bruker Regionrådet som informasjonskanal i det videre arbeidet.  
Som en oppfølging av vedtaket kommer Jernbaneverkets v/ strategidirektør Anne Skolmli og 
prosjektleder Raymond Siiri og orienterer om framdrift og planer framover.  

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

  
 TR 23/14 Styrking av de lokale næringsforeningene.  

Sak: Næringsrådet har i flere omganger støttet styrking av de lokale næringsforeningene, og det gjør 
at kapasiteten til næringsforeningene er betraktelig større enn den var. Leder i Næringsrådet  
Berit Rian vil informere om hva som er status, og planer framover.  

 

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

 
 TR 24/14 Samarbeid skole - næringsliv. 

Sak:             Et godt samarbeid mellom skole og næringsliv er avgjørende for å sikre både nåværende og 
framtidig verdiskaping i Norge, og dermed også velferdsstaten. Samarbeidet har blitt tettere, og 
Trondheimsregionen har gjennom sin samarbeidsavtale med Ungt Entreprenørskap tatt en rolle 
for å styrke samarbeidet. Men næringslivet er tydelig på at det fortsatt store utfordringer både 
når det gjelder for lav rekruttering til realfag og yrkesfag, og manglende språk- og kulturkunn-
skap. 
 
Saken ble diskutert i det forrige næringsrådet, og det ble fattet et vedtak om at det settes ned et 
arbeidsutvalg som forbereder en workshop om temaet. Spørsmålet er hvilken rolle Trondheims-
regionen kan og vil ta innen området, og regionrådet blir bedt om å gi innspill til det. Regiondi-
rektør i NHO Merethe Storødegård vil innlede til temaet. 

Forslag til vedtak i Trondheimsregionen-regionrådet: 
Saken legges fram uten forslag til vedtak.    
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 TR 25/14 Massedeponi i Trondheimsregionen. 
Sak:             Som kjent har Trondheimsregionen en utfordring knyttet til deponering av rene overskudds-

masser fra byggeaktivitet, og det har vært stort trykk både fra næringsaktører og kommunene 
om å få på plass gode og framtidsrettede løsninger. Den sterke befolkningsveksten i regionen 
fører til stor byggeaktivitet til ulike formål i mange år framover. Regulerte områder for depone-
ring av rene masser vil i løpet av et par år være oppfylt og avsluttet. For å være forberedt på det 
framtidige behovet for deponiområder, og å gjøre det lettere for næringslivet å finne egnete om-
råder for deponering av rene masser, er det gjennomført en regional utredning som utpeker ak-
tuelle deponiområder. Utredningen skulle egentlig være en del av IKAP2, men gå grunn av be-
hovet for å få på plass løsninger raskt så framskyndes den. Av samme grunn settes det en stram, 
men realistisk høringsfrist. 

 

Vedlegg 2:  Høringsutkast massedeponi 

Forslag til vedtak i Trondheimsregionen-regionrådet: 
Utredningen sendes på høring til kommunene og berørte næringsaktører, med høringsfrist 1. 
oktober.  

 
 TR 26/14 Orienteringer 

- Samling for Formannskapene 21.-22. august på Rica Hell. 
 
 

 
 TR 27/14 Eventuelt 
 

 
 

 

 

Erling Lenvik Bård Eidet 
leder Daglig leder 
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PROTOKOLL 
MØTE TRONDHEIMSREGIONEN-REGIONRÅDET 25.04.2014  
Sekretariat: Bård Eidet Referanse: 14/4936- Dato 30. april 2014  
 

Sted: Klæbu kommune, Rådhuset, kommunestyresalen 

Tidsrom: Kl 0900-1400 

Til stede: Stjørdal kommune: Ole Hermod Sandvik Joar Håve, Leif Roar Skogmo 
Malvik kommune: Terje Bremnes Granmo, Kirsti Hamre Nilsen, Kristian Rolstad 
Trondheim kommune: Rita Ottervik, Yngve Brox, Stein Ytterdahl. 

 Klæbu kommune: Jarle Martin Gundersen, Kai Nordseth, Olaf Løberg 
Melhus kommune: Jorid Jagtøyen, Gunnar Krogstad.  
Skaun kommune: Jon P Husby, Lars Arne Pedersen, Kathrine Lereggen 
Orkdal kommune: Gunnar Lysholm, , Anja Tjelflaat , Steinar Gaustad 

 Midtre Gauldal kommune: 
Rissa kommune: Ove Vollan, Per Kristian Skjærvik, Vigdis Bolaas  
Leksvik kommune: Einar Strøm, Hauk Paulsen. 
Sør-Trøndelag fylkeskommune: Morten Ellefsen, Harald Hegle. 

 Observatører: Fylkesmannen: Jørn Krog, NTFK: Dag Ystad, næringslivet: Børge Beisvåg 
 Transport: SVV: Endre Rudolfsen, JBV: Lise Nyvold, Trondheim havn: Wollert Krohn Hansen 
 Sekretariat: Bård Eidet, Esther Balvers, Hans Kringstad. 
 Trondheim kommune: Hilde Bøkestad, Birgitte Kahrs, Julie Nordhagen. 
 Innledere: Even Ytterhus 

 Saksdokumenter, presentasjoner og protokoll finnes på www.trondheimsregionen.no/møter 

 Ordfører i Klæbu, Jarle Martin Gundersen ønsket velkommen 
 

 TR 10/14 Referat/protokoll Trondheimsregionen-regionrådet møte 14.02.2014 
Vedtak:  

Referat og protokoll Trondheimsregionen-regionrådets møte 14.02.2014 tas til etterretning. 

 
 TR 11/14 Samferdselspolitisk fundament. 

 

Vedtak:  

Saken utsettes 

 
     TR 12/14 Logistikknutepunkt for Trondheimsregionen. 

Anne Skolmli Jernbaneverket og Wollert Krohn Hansen Trondheim havn innledet. 
Jernbaneverket forventer oppdragsbrev neste uke. Vil ta utgangspunkt i KVU-metodikken, skal være ferdig i  
løpet av året. Målet er å utrede tilstrekkelig til at vedtak om plassering er mulig, men usikkert om utredning-
en vil munne ut i en anbefaling eller om det overlates til regjeringen. Opptatt av å ha en god dialog og godt  
samarbeid i prosessen. Det vil bli gjennomført både folkemøter og workshops. 
 
Vedtak: 

 Saken tas til foreløpig orientering. Jernbaneverket bes om at de oppretter en samrådsgruppe 
for kommunene Melhus, Skaun, Orkdal og Trondheim, og at de bruker Regionrådet som in-
formasjonskanal i det videre arbeidet. 

http://www.trondheimsregionen.no/møter


 

Trondheimsregionen 25.04.2014  Side 2 av 3 
 

  
 TR 13/14 IKAP 2.  

 

Vedtak: 
Forslag til mål, strategier og retningslinjer legges til grunn for det videre arbeidet med 
IKAP2.   

 
 TR 14/14 Samlet bompengebelastning. 

 

Vedlegg 1: Brev fra Samferdselsdepartementet. 

Vedtak: 
Saken tas til foreløpig orientering.  AU følger opp behovet for mer effektiv innkreving og 
ønskede rabattsystemer. 

 
 TR 15/14 Kommunereformen – framlegging av Ekspertutvalgets første rapport.  

 

Jorid Jagtøyen, medlem av referansegruppen for Ekspertutvalget innledet: 

Referansegruppa har hatt litt gjennomslag, men ikke mye. Ganske lik forståelse fra de forskjellige ordførerne  
uavhengig av parti og geografi.  
Mekanismer for å sikre deltakelse fra innbyggere i prosessen må prioriteres. 
Ønskelig fra utvalget at mengden interkommunalt samarbeid begrenses. Lokalutvalg/bydelsutvalg kan være  
ordninger som kompenserer for tapet av demokratiske arenaer ved sammenslåinger. 
Jagtøyen mener at det ikke vil bli en demokratireform, men en bosettingsreform som fører til sentralisering,  
og forskyver maktfordeling mellom politikere og byråkratiet i retning byråkratiet. 
Det som står om Trondheimsregionen oppfattes som feilinformasjon, vi har lykkes bla med trendbrudd mht  
kollektivtrafikk. 
 

Vedtak: 
Saken tas til foreløpig orientering. Det settes opp som tema på de kommende Regionrådsmø-
tene, inkludert den planlagte samlingen for Formannskapene 21-22 august. 

 
 TR 16/14 Årsmelding 2013. 

Vedtak: 
Årsmelding 2013 godkjennes.  

  
 TR 17/14 Orienteringer 

- Samling for Formannskapene 21.-22. august på Rica Hell. 
- Rådmannsforum har dialog med Idrettskretsen om samarbeid om anleggssøknader for å få 

forhøyet støttesats. 
- Regionrådsmøtet i juni. 
- Omdømmekampanjen. 
- KMD sitt utviklingsprogram for storbyregioner – videre oppfølging. 
- Saker i Næringsrådet 26 mars: 

o Forankring av kommersialisering teknologi. 
o Saksbehandlingsprosjektet. 
o Living in Trondheim Region – avslutning av samarbeid. 
o Operative ressurser i næringsforeningene. 
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 TR 18/14 Orientering om utviklingen i MC-miljøene, og mulighetene for radikalisering av ung-

domsmiljøene som et resultat av rekruttering til krigsområder. 
  Even Ytterhus orienterte, se presentasjon. 

Vedtak: 
PST inviteres til et senere Regionrådsmøte for å informere om sitt arbeid med temaet.  

 
 TR 19/14 Eventuelt 
  Ingen saker. 

 
 

 

 

Rita Ottervik Bård Eidet 
Leder Daglig leder 
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Om prosjektet 

 

Problemstilling 

Trondheimsregionen har en utfordring knyttet til deponering av rene overskuddsmasser fra 

byggeaktivitet. Den sterke befolkningsveksten i regionen fører til stor byggeaktivitet til ulike 

formål i mange år framover.  

Regulerte områder for deponering av rene masser vil i løpet av et par år være oppfylt og 

avsluttet. For å være forberedt på det framtidige behovet for deponiområder, og å gjøre det 

lettere for næringslivet å finne egnete områder for deponering av rene masser, er det 

gjennomført en regional utredning som utpeker aktuelle deponiområder. 

Avgrensning prosjekt 

Det kan skilles forskjellige typer deponi: 

 ut-/oppfylling 

 deponi (varig lagring av overskuddsmasser) 

 jordforbedring 

 midlertidig deponi 
 
Det regionale prosjektet om deponi er rettet mot: deponi, fordi der ligger de største 
arealutfordringene.  
 
Prosjektet er begrenset til deponi av rene masser fra byggeaktivitet. Å finne egnete områder 
til forurensede masser krever andre vurderinger og kan eventuelt tas opp i et eget prosjekt. 
 
De største utbyggingsaktivitetene i Trondheimsregionen er i og rundt Trondheim. Vi har 

derfor begrenset utredningen til Malvik, Trondheim, Melhus, Klæbu og Skaun. 

Utredninger 

Prosjektgruppen har vurdert alternativer for lokalisering av deponiområder er vurdert i forhold til 

behov, attraktivitet, konsekvenser for klima/transport, jordvern og miljøverdier. 

Konsekvensvurderingen har resultert i en anbefaling om hvilke områder som bør tas i bruk som 

deponi, hvilke områder som bør avventes/ikke skal prioriteres og noen områder som frarås å ta i bruk 

som deponi. 

 

Det er gjennomført en kartlegging av naturtype i alle områder som er vurdert (BioFokus 

2013-30) og en supplerende kartlegging av viltverdier i områdene i Klæbu og Malvik (Ingvar 

Stenberg, sommer 2013). Viltkartleggingen i Melhus og Trondheim er vurdert som 

tilstrekkelig for prosjektet. 
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Prosess 

Det er satt sammen en prosjektgruppe med representanter fra miljø-, landbruks- og 

planavdelinger fra Trondheim, Malvik, Melhus og Klæbu kommune. Prosjektleder IKAP er 

leder for prosjektgruppen.  

 

Referansegruppe: Maskinentreprenørenes Forbund (MEF), NVE. 

 

Fylkesmannen plan- og landbruksavdeling deltok i prosjektgruppemøtene og møtene med 

referansegruppen. 

 

Resultat 

 Strategi for håndtering av rene masser i Trondheimsregionen 

 Anbefaling av områder for deponering av rene masser i og rundt Trondheim 

kommune 
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Strategi for håndtering av rene masser  

1. Massebalanse 

2. Gjenbruk av overskuddsmasser 

3. Utnytte potensial for energivinning (torv) 

4. Deponering av overskuddsmassen  

(i tilfelle ovennevnte punkt ikke/delvis er mulig)  

 

MEF har kartlagt et årlig behov for deponi av rene masser i regionen på 2-2,5 million m3. 

Dette er inklusiv vegutbygging. Andelen av overskuddsmasser som deponeres årlig på grunn 

av bolig-, næringsutbygging, skoler, barnehager osv. (ikke vegutbygging) anslås å være  

1,7 mill m3/år.  

Statens Vegvesen (SVV) og Jernbaneverket (JBV) har i sine prosjekter stor fokus på 

massebalanse. Der hvor det ikke er mulig å håndtere alle overskuddsmasser i selve 

prosjektet, blir det i en tidlig fase gjennomført en interessentanalyse, slik at 

overskuddsmassene kan brukes til et nyttig formål. Deponering av masser er en siste utveg. 

Ved utbyggingsprosjekter for bolig, næring osv. i Trondheimsregion er massebalanse sjelden 

et tema. Delvis fordi mange prosjekter er relativt små, men også i de større 

utbyggingsprosjekter står massebalanse ikke på agendaen. Det er ikke enkelt å finne egnete 

arealer til deponi med lavt konfliktnivå i nærheten til utbyggingsområder. Vi bør bli flinkere til 

å begrense behov for deponi. 

Trondheimsregionen har derfor utarbeidet en strategi for håndtering av rene masser, som 

bør legges til grunn i all arealplanlegging i regionen. Hovedmål er å begrense behov for 

deponi. 

 

 

  



6 
 

Konsekvensutredning områder for deponi 

Utvalg av områder for regional vurdering 

Representantene fra kommunene i prosjektgruppa har utpekt områder som de ønsker å få 

vurdert i det regionale prosjektet. Områder som er vurdert er områder: 

- som oppfyller flere positive lokaliseringskriterier, som: 
o nærhet til utbyggingsområder 
o tilgjengelig for transport av masser 
o størrelse på areal 
o terrengforhold 
o relativ få konflikter i forhold til andre områder i kommune 

- som ligger nær eksisterende massedeponi eller masseuttak 
- hvor det foreligger initiativ til deponi som er konfliktfylt, og kommunen ønsker en 

vurdering i forhold til andre områder i regionen, før det tas endelig stilling. 
 

Klæbu og Melhus kommune utarbeider samtidig med den regionale utredningen en 

Kommunedelplan (KDP) for deponi. Planarbeidene er samkjørt med den regionale 

utredningen.  

Initiativ til områder for deponi hvor kommunen ikke ser merverdien av en regional 

vurdering, samt små områder, er ikke vurdert i prosjektet. Disse områdene vurderes internt i 

kommunen. Ved vurdering av områdene legges de samme vurderingskriteriene som er brukt 

i den regionale vurderingen til grunn, slik at det er en felles praksis i kommunene. 

Vurderingskriterier 

Alternativer for lokalisering av deponiområder er vurdert i forhold til både positive aspekter 

og konfliktgrad. For positive aspekter er det for hvert tema satt et vurderingstall fra +4 

(svært positivt) til 0 (ikke positiv verdi). For konflikttema er det for hvert kriterium satt en 

tallverdi fra -4 (svært stor konflikt) til 0 (ikke konflikt).  

Tema som er vurdert: 

Positive aspekter: 

 beliggenhet ift tyngdepunkt utbyggingsområder, framkommelighet via E6/E39, 

framkommelighet via hovedvegnett, muligheter for etterbruk, antall m3 masser som 

kan tas imot. 

Konflikttema: 

 Naturverdier/biologisk mangfold, vilt, jordbruk, skogbruk, landskap/kulturlandskap, 

vannmiljø/avrenning til vann-/vassdrag og grunnvann, grunnforhold, kulturminner, 

friluftsliv, naturressurser, nærmiljø langs transportrute, nærmiljø ved deponi.  
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Sammendrag vurdering områder 

 

 

Det er vurdert 39 områder.  

28 områder tilrås å ta i bruk som område for deponi;  

3 områder bør avventes, fordi konfliktnivået er større enn noen nærliggende områder;  

8 områder frarås å ta i bruk som område for deponi, fordi konfliktnivået er svært stort. 

 

Områdene som tilrås kan ta i mot 20-25 mill. m3 rene masser. Dette dekker behovet for de 

kommende 10-15 år til utbygging i og rundt Trondheim. Når vi blir flinkere til å begrense 

behov for deponi, kan tidsperspektivet bli lengre. 

Områder som tilrås er i hovedsak områder som er godt tilgjengelig og har et relativt lavt 

konfliktnivå. Vi vurderer det som svært positivt at noen av disse områdene fører til en økning 

av jordbruksareal i regionen etter at deponiet er avsluttet, til sammen 650 daa.  

Særlig temaene naturmiljø, vilt og nærmiljø har vært avgjørende for å frarå noen områder. 

Nærhet av potensielle områder for deponi med lavere konfliktnivå og/eller større positive 

aspekter har i noen tilfeller ført til at et område frarådes/bør avventes. 
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Vurdering områder 

kommune navn anbefaling hovedbegrunnelse 

Trondheim Bratsberg_nord tilrås bedre arrondering jordbruksareal 

Trondheim Esp tilrås oppfylling leirskredd; tilbakeføring til jordbruk 

Trondheim Ekle tilrås masseuttaksområde; tilbakeføring til jordbruk og skog 
positiv 

Trondheim Tesli tilrås veldig kort avstand til framtidig boligareal; lavt 
konfliktnivå 

Malvik Buaas_sør tilrås utvidelse jordbruksareal 

Malvik Buaas_nord tilrås utvidelse jordbruksareal 

Malvik Bjørnstad_vest tilrås stor kapasitet; utvidelse jordbruksareal; nær E6 

Malvik Bjørnstad_øst tilrås utvidelse jordbruksareal; nær E6 

Malvik Verkland tilrås god kapasitet; utvidelse jordbruksareal; 
utvidelsespotensial deponi 

Malvik Engan tilrås stor kapasitet; lavt konfliktnivå 

Malvik Bakken_vest tilrås utvidelse jordbruksareal; lavt konfliktnivå 

Klaebu Sneegga tilrås stor kapasitet; utvidelse jordbruksareal og bedre 
arrondering 

Klaebu Fjærem tilrås utvidelse jordbruksareal 

Klaebu Tanem_nord tilrås stor kapasitet; nær utbygging Trondheim sør; bedre 
arrondering jordbruksareal 

Klaebu Tanem_sør tilrås stor kapasitet; nær utbygging Trondheim sør; utvidelse 
jordbruksareal 

Klaebu Sørborgen/Granmo tilrås stor kapasitet; nær utbygging Trondheim sør; kan bli 
nærfriluftsområde 

Klaebu Torvmyra tilrås nær utbygging Trondheim sør; utvidelse jordbruksareal 

Klaebu Furuhaugen tilrås meget stor kapasitet; lav konfliktnivå; kombinasjon 
masseuttak og oppfylling næringsmessig positiv 

Melhus Udduvoll_øst tilrås nær utbygging Trondheim sør; lavt konfliktnivå  

Melhus Udduvoll_midtre tilrås nær utbygging Trondheim sør; lavt konfliktnivå; 
kombinasjon masseuttak og oppfylling næringsmessig 
positiv 

Melhus Udduvoll_vest tilrås nær utbygging Trondheim sør; lavt konfliktnivå 

Melhus Rødde_Havdal tilrås nær utbygging Trondheim sør; utvidelse jordbruksareal 

Melhus Søberg_nord tilrås kombinasjon masseuttak og oppfylling næringsmessig 
positiv; mulig lokalitet godsterminal 

Melhus Søberg_sør tilrås kombinasjon masseuttak og oppfylling næringsmessig 
positiv; mulig lokalitet godsterminal 

Melhus Høgmælen tilrås kombinasjon masseuttak og oppfylling næringsmessig 
positiv; bedre arrondering jordbruksareal 

Melhus Kneppet_vest tilrås kombinasjon masseuttak og oppfylling næringsmessig 
positiv 

Melhus Kneppet_øst tilrås utvidelse jordbruksareal; lavt konfliktnivå  

Melhus Stokkan tilrås kombinasjon masseuttak og oppfylling næringsmessig 
positiv 

Trondheim Brålykkjabekken bør avventes i utgangspunkt skal ikke bekkedaler fylles ut; 
sammenlignet med andre er Brålykkjabekken mindre 
konfliktfylt, fordi bekken er isolert 

Malvik Elvetun bør avventes nær kvikkleirsone; rik sumpskog, små men artsrik 

Malvik Bakken_øst bør avventes lokal viktig granskog; nær Homla verna vassdrag 
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Trondheim Smistad frarås innenfor markagrense, svært konfliktfylt med friluftsliv 

Trondheim Bratsberg_sør frarås vanskelig adkomst; området er lite; finnes bedre 
alternativer i nærheten 

Malvik Kvegjerdet frarås lokal svært viktig viltkorridor og viktig naturtype 

Malvik Skjenstad frarås viktig intakt Lavlandsmyr; høy viltverdi; nær Sagelva 
med elvemusling 

Klaebu Nideng frarås svært viktig naturtype (verdi A og del B) og svært viktig 
viltverdi (verdi A); viktig gytebekk 

Klaebu Lysklett frarås Ravinedal verdi B, gråor- heggeskog lokal verdi, 
viltverdi B; Bostandgrenda særlig viktig kulturlandskap 

Klaebu Gjellia frarås Ravinedaler og vilt verdi A; særlig verdifylt 
kulturlandskap 

Skaun Brekkfjæra frarås svært konfliktfull med naturverdier i fjorden: vernet 
naturområde i nord, og svært viktig våtmark i sør 

 
 
 
Utvidelse jordbruksareal 

Kommune område daa utvidelse 

Trondheim Esp 20 

Trondheim Ekle 50 

Malvik Buaas sør 20 

Malvik Buaas nord 30 

Malvik Bjørnstad vest 100 

Malvik Bjørnstad øst 50 

Malvik Verkland 50 

Malvik Bakken vest 10 

Klæbu Sneegga 30 

Klæbu Fjærem 50 

Klæbu Tanem sør 60 

Klæbu Torvmyra 30 

Melhus Kneppet øst 150 

  
650 daa 
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Oppfølging 

Forankring regional anbefaling områder for deponi i kommunene 

- Strategi for håndtering av rene masser bør legges til grunn i all arealplanlegging i 

Trondheimsregionen 

- Kommunene Malvik, Trondheim, Klæbu og Melhus, skal stille seg positivt til oppstart 

av regulering av de tilrådde områdene 

- Det kan være en fordel at kommunene utarbeider en kommunedelplan for deponi, 

som juridisk forankring av anbefalte områder for deponi, og med kriterier for 

vurdering av nye forslag 

 

Videre prosess 

 Veilederen for håndtering av rene masser skal oppdateres i løpet av 2014/2015 

 Eksempler på massebalanse i utbyggingsprosjekter og gjenbruk av overskuddsmasser 

skal innsamles og gjøres tilgjengelig via www.avfallogmasser.info  

 Kart over regulerte områder for deponi skal jevnlig oppdateres, tilgjengelig via 

www.avfallogmasser.info  

 Samarbeid om deponi skal fortsettes. Formålet er kompetansebygging, gjensidig 

forståelse og tillitt, samt likebehandling av initiativer til deponi i kommunene 
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Vedlegg 

 

 Regional vurdering områder for deponi 

 Vurderingskriterier 

 Kart IKAP deponi – anbefaling 

 Naturtypekartlegging: BioFokus 2013-30 

 Viltkartlegging Klæbu og Malvik: Ingvar Stenberg, sommer 2013 
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