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Sammendrag
Forslaget til planprogram for Reguleringsplan for Øvre Forset, del av gnr/bnr. 538/2, er i tråd
med plan- og bygningsloven § 4-1.
Formålet med reguleringsplanen er, i tillegg til å fortsatt regulere uttaket av stein, å
tilrettelegge for etablering av massemottak for deponering av overskuddsmasser. Det er
tenkt at deponiområdene skal kunne ta imot ordinært avfall (deponikategori 2)1, samt avfall
som etter avfallsforskriften § 9-6 kan samdeponeres med ordinært avfall. I tillegg skal man
utvide dagens planområde noe, slik at man kan få plass til verksted-/servicebygg.
Planprogrammet gjør rede for formålet med planarbeidet, planprosess med frister, opplegg
for medvirkning, hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for utredninger. I
utredningsprogrammet i kap. 7 er det foreslått at følgende tema skal utredes:
Naturmangfold, kulturminner og kulturmiljø, friluftsliv, landskap, forurensning,
klimagassutslipp, vannmiljø, transport, beredskap og ulykkesrisiko (ROS), barn og unges
oppvekstsvilkår, universell utforming og grunnforhold.
Forslaget til planprogrammet sendes på høring i seks uker sammen med kunngjøring av
planoppstart. Planprogrammet skal etter høring fastsettes av planmyndigheten.

1

a) kategori 1: deponier for farlig avfall,
b) kategori 2: deponier for ordinært avfall,
c) kategori 3: deponier for inert avfall.
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1

Innledning

Området er i dag regulert til steinbrudd i reguleringsplan vedtatt 05.12.2019 (plan-id:
K2016006). Det er nå ønskelig å starte nytt reguleringsarbeid der formålet er å gjøre en
endring innenfor denne planen i tillegg til en utvidelse.
Arealet tiltaket gjelder tar utgangpunkt i eksisterende reguleringsplan. Foreslått plangrense
og ny regulering følger denne reguleringsgrensen, med et unntak - en utvidelse av
planområdet i nordvest for å få plass til nytt verksted-/servicebygg. Behovet for ny
etablering her henger sammen med, og er nødvendig, på grunn av ny trase for fv. 704.
Innenfor område som i dag er R1, og som snart er ferdig utdrevet, vil man regulere til deponi
for ordinært avfall (deponikategori 2)2, samt avfall som etter avfallsforskriften § 9-6 kan
samdeponeres med ordinært avfall. Avfall som skal deponeres må oppfylle
mottakskriteriene i avfallsforskriften kap. 9, vedlegg II, 2-2 og 2-3. Reguleringsplanarbeidet
vil ivareta bestemmelser og føringer som ligger i eksisterende plan for området.
Endringene som ikke er i tråd med dagens regulering, er vurdert å komme inn under forskrift
om konsekvensutredning med krav om planprogram.

2

a) kategori 1: deponier for farlig avfall,
b) kategori 2: deponier for ordinært avfall,
c) kategori 3: deponier for inert avfall.
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1.1.1

Organisering

Fagkyndig:
Organisasjonsnummer
Firma
Adresse
E-post
Telefonnummer
Kontaktperson for prosjektet

993 404 381
Pro Invenia AS
Vestre Rosten 78, 7075 Tiller
anne.berit.strom@proinvenia.no
47463701
Anne Berit Strøm

Forslagsstiller/tiltakshaver:
Organisasjonsnummer
Firma
Adresse
E-post
Telefonnummer
Kontaktperson for prosjektet
1.1.2

TMG AS: 825835962
Forset grus AS: 976546520
Trondheim Massegjenvinning AS og Forset
Grus AS
Brøttemsvegen 540, 7549 Tanem
per-inge.engan@returatrv.no og
ole.arild@forset.no
Per Inge Engan: 941 96 603
Ole Aril Haugum: 92677444
Per Inge Engan og Ole Arild Haugum

Berørte grunneiere

Gnr/bnr.

538/2

Adresse

Brøttemsvegen, 7549 Tanem

Eiers navn

Bjørg Kristin Haugum og Ole Arild Haugum
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2

Beliggenhet og beskrivelse av planområdet

Området ligger sør for boligbebyggelsen på Tanem i Klæbu kommune. Området ligger
mellom Fv. 704 og Vassfjellet. Avstanden til Klæbu sentrum er ca. 2,5 km og avstanden til
Trondheim er ca. 11 km. Begge målt i luftlinje. Området består i dag av et eksiterende
steinuttak.

Figur 1 Oversiktskart med som viser planområdet, som ligger rett sør for Tanem i Klæbu.
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2.1 Planavgrensning
Nedenfor ser man eksisterende reguleringsplan med forslag til utvidelse av plangrensen for
plass til verksted-/servicebygg m.m. i nordvest. Endelig avgrensninger vil bli bestemt
gjennom reguleringsplanprosessen. Foreslått varslingsgrense er på ca. 493 daa
i reguleringsplanprosessen.

Figur 2 Forslag til planavgrensning, sett i sammenheng med eksisterende reguleringsplan.

3
3.1

Planstatus og rammebetingelser
Gjeldende kommuneplan

Figur 3 Klipp fra kart KPA for Trondheim. Området R2 har blitt innlemmet i senere tid i tråd med kommunedelplan for
Vassfjellet-Tanem-tulluan.
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Kommuneplanens arealdel er vedtatt av Klæbu kommunestyre den 09.06.2011 og gjelder for
perioden 2010 – 2021. I denne planen var ikke området for R2 i eksisterende reguleringsplan
med.
Kommunedelplan for Vassfjellet -Tanem -Tulluan er av nyere dato og er vedtatt av
kommunestyret den 16.06.2016. I denne planen er planområdet i denne saken avsatt til
råstoffutvinning og området er i kommunedelplanen gitt benevnelsen R2. Ny reguleringsplan
er dermed i samsvar med overordnet plan i dag.
Nytt tiltak innenfor R1 og det utvidete arealet for verksted-/servicebygg er ikke i tråd med
overordnet plan og er områdene som er relevant for konsekvensutredningen.
3.2 Gjeldende reguleringsplan
Området er i dag regulert til formålet råstoffutvinning reguleringsplan for Utvidelse Forset
Øvre Steinbrudd (plan-id: K2016006), vedtatt 05.12.2019. Området som er aktuelt for nytt
tiltak er definert som R1 i gjeldende plan (se figur 3). For R1 i gjeldende reguleringsplan er
denne bestemmelsen lagt inn:
-

Område R1 skal benyttes til knusing, sikting, vasking, transport samt lagring av
steinmasser. I tillegg for R1; området kan benyttes til annen beslektet industri basert
på masser, herunder mottak av stein, asfalt og betong til knusing og bearbeiding.

I området R2A og R2B vil mineraluttak i opprinnelig plan opprinnelig gå som planlagt, men
det kan bli aktuelt å legge til rette for at man på et tidspunkt flytter knuseverket hit, slik at
man får mulighet til å utvide deponivirksomheten innenfor R1.

Figur 4 Eksisterende reguleringsplan, vedtatt 2019.

8

Forslag til planprogram Øvre Forset, del av gnr/bnr. 538/2 –Trondheim kommune – juli 2021

3.3

Gjeldende reguleringsplaner i området

Figur 5 Klipp fra kart gjeldende reguleringsplaner.

Vedtatte planer i nærheten:
1. Fv. 704 Tanem - Tulluan, plan-id K2017004, vedtatt 06.06.2019
2. Forset/Tanem næringsareal, deler av gnr/bnr. 39/1 og 38/2, plan-id K2014005,
vedtatt 07.09.2017
3. Massetak – Nedre Forseth, gnr. 38/1, plan-id: K2004001, vedtatt 05.02.2004
4. Tulluan næringsområde, plan-id K2003007, vedtatt 26.03.2009
3.4

Overordna føringer

Nasjonale føringer Barn og unges interesser i planleggingen
Formålet med RPR for barn- og unge er å sikre et oppvekstmiljø som gir barn og unge
trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger, og som har fysiske, sosiale og kulturelle
kvaliteter som til enhver tid er i samsvar med eksisterende kunnskap om barn og unges
behov. RPR skal sikre at det offentlige ivaretar sitt ansvar for å sikre barn og unge de tilbud
og muligheter som samlet sett kan gi den enkelte utfordringer og en meningsfylt oppvekst
uansett bosted, sosial og kulturell bakgrunn. De rikspolitiske retningslinjene sier at det ved
omdisponering av arealer som i planer er avsatt til fellesareal eller friområde som er i bruk
eller er egnet for lek, skal skaffes fullverdig erstatning. Erstatning skal også skaffes ved
utbygging eller omdisponering av uregulert areal som barn bruker som lekeareal.
Erstatningsareal skal også skaffes dersom omdisponering av areal egnet for lek gjør at de
ikke lenger er egnet, eller ikke lenger oppfyller de krav som stilles til areal i nærmiljøet i
retningslinjene.
Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning
Kommunene, fylkeskommunene og staten skal gjennom planlegging og øvrig myndighets- og
virksomhetsutøvelse stimulere til, og bidra til reduksjon av klimagassutslipp, samt økt
miljøvennlig energiomlegging. Planleggingen skal også bidra til at samfunnet forberedes på
og tilpasses klimaendringene (klimatilpasning).
9
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Retningslinjene for støy og luftkvalitet
Retningslinje for utendørs støyforhold ved planlegging av de viktigste støykildene i ytre miljø
og arealbruken i støyutsatte områder.
Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging
Retningslinjen er statlige anbefalinger om hvordan luftkvalitet bør håndteres i kommunenes
arealplanlegging.
3.4.1

Regionale føringer

Interkommunal arealplan for Trondheimsregionen (IKAP).
Kommunene i Trondheimsregionen og Trøndelag fylkeskommune er prosjekteiere for
planen. IKAP er en retningsgivende plan for all planlegging i Trondheimsregionen, som blant
annet har resultert i IKS-prosjekt avfall og deponi. Stormyra er ikke blant de anbefalte
områdene for deponi i nåværende versjon av IKAP, men det er anbefalt at strategien for
håndtering av rene masser legges til grunn i all arealplanlegging i Trondheimsregionen.
Regional plan for arealbruk i Trøndelag
Skal bidra til at Trøndelag får ei god utvikling med en bærekraftig og differensiert
arealpolitikk. Økt forutsigbarhet skal bidra til å forenkle kommunal arealplanlegging. Det er
foreslått å dele planen i to hovedkapitler, «by og stedsutvikling – attraktive byer og
livskraftige distrikter i Trøndelag» og «næringsutvikling – i et bærekraftig Trøndelag». viktige
tema i regional plan for arealbruk i Trøndelag blir: bærekraftig utvikling, regionale
tyngdepunkt, senterstruktur og aktive sentra med gode transportløsninger, lokalisering av
handel, strategi for jordvernet, klimaomstilling, kulturminner, utvikling av næringsarealer i et
regionalt perspektiv, reindrift, kraftproduksjon, mineraler, byggeråstoffer og massedeponi,
kystsoneplanlegging, vannforvaltning og differensiert forvaltning av strandsonen. Planen er
antatt å bli ferdigstilt desember 2021.
Regional plan for vannforvaltning i vannregion Trøndelag 2016-2021.
Den regionale vannforvaltningsplanen er et sentralt verktøy for å oppfylle vannforskriftens
mål om helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av vannmiljøet og vannressursene.

4

Nærmere om planlagte tiltak

4.1 Samfunnets behov for behandling av masser
Samfunnet har behov for godkjente mottak for overskuddsmasser fra bygge-, rive- og
samferdselsprosjekter, både for gjenvinning og for behandling av masser som ikke kan
gjenvinnes. For entreprenørbransjen er det viktig med forutsigbarhet med at behovet for
lagring er godt nok ved prising av anbud til offentlige og private aktører. De siste
beregningene fra Maskinentreprenørenes Forbund, viser at behovet for deponikapasitet for
rene masser i Trondheimsregionen, har ligget på rundt 1,9 mill. m3 de siste årene, og for
Trondheim har tallene ligget på rundt 1.000.000 m3 årlig i samme periode. For å være
forberedt på det framtidige behovet, har aktuelle deponiområder utpekt i en utredning
10
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initiert av Regionrådet, og inntatt i Interkommunal Arealplan (IKAP). Samlet kapasitet for
områdene som ble anbefalt i IKAP utgjør ca. 30 mill. m3, som skulle dekke behovet i
regionen frem til ca. år 2025-2027. En fersk undersøkelse fra MEF viser at den reelle
kapasiteten i regionen per i dag er langt unna måltallet som ble beregnet i 2015, og at man
ligger på etterskudd med å tilrettelegge for nye deponier, mens utbyggingstakten og
behovet for massemottak har vært økende de siste år. Flere av områdene som ble anbefalt i
IKAP er ikke utviklet til deponi, og vil heller aldri bli det, av ulike årsaker.
Med skjerpede krav til innslagspunktet for planavklaring av tiltak og krav til godkjenning iht.
forurensingsloven er det mer ressurskrevende, både med tanke på tid og penger, å etablere
nye deponier. Det er derfor viktig å finne områder som er godt egnet for deponi av større
volum, slik at virksomheten kan etableres med tanke på langsiktig og miljømessig forsvarlig
drift med forutsigbarhet for alle aktørene i markedet.
4.2 Formålet med planen
Formålet med endringen er å legge til rette for mottak, behandling, mellomlagring og
deponering av masser. Både rene masser og forurensede masser i deponikategori 2.
For de masser som ikke kan gjenvinnes skal det etableres et deponi med tett bunn. I tillegg
til endring innenfor dagens plangrense utvides plangrensen noe for å sette av areal til
verksted-/servicebygg (næringsbebyggelse).
4.3 Deponi og nytt areal for verksted-/servicebygg
Man ser for seg å kunne motta og behandle masser på inntil 300.000 tonn pr.år. Inkludert
dette kan være 100 000 tonn masser som er forurenset med POFS- forbindelser over
normverdien. Forurensede masser skal behandles og renses og om lag 20% av forurensede
masser deponeres i deponi med dobbelbunntetning med sikker avrenning og rensing.
Rensede masser er tenkt solgt som sirkulærmasser til entreprenører og etterspørrere i
markedet.
Deponi blir etablert i området som er markert med R1 i den opprinnelige reguleringsplanen,
R1 nærmer seg tomt for utnyttbare ressurser. Formål endres fra råstoffutvinning til deponi. I
tillegg skal finknusing skje innenfor R1, slik som forutsatt i eksisterende reguleringsplan, men
man vil også legge til rette for at man på et tidspunkt kan ha mulighet til å flytte
finknusingen opp til R2.
Området som ønskes benyttes til massehåndtering og deponi er vurdert som særs godt
egnet, da det allerede er beslektet industri på området, og området er skjermet med
bruddvegger fra tidligere uttak, noe som er positivt med tanke på innsyn, støv og støy.
Ved etablering av nytt areal for næring er det viktig at man hensyntar eksisterende traktor-/
turveg og erstatningsareal for leirplass, som i dag ligger innenfor reguleringsplanen til ny Fv.
704, ved at man ser på mulighet for ny lokasjon for disse.
Fordelen med at verksted-/servicebygg blir etablert på sørsiden av ny fylkesveg er at man
unngår kryssing av store og grove gravemaskiner, hjullastere og dumpere. Størrelsen på
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noen av disse maskinene gjør at man også kan få behov for å demontere deler av de for å få
transportert før de krysser fylkesvegen. I tillegg er det en fordel at man unngår unødvendig
tilsmussing av fylkesvegen
Ekspedisjon og vekt er etter nye vurderinger, tenkt plassert innenfor området for
eksisterende grustak i nord. Dette er mest hensiktsmessig ut fra planlagt avkjøringsrampe fra
ny fylkesveg 704. Mineraluttaket i opprinnelig plan, innenfor R2, skal gå som vedtatt.
4.4 Avfall som kan deponeres
Det ønskes etablert et deponi for ordinært avfall, samt avfall som etter avfallsforskriften § 96 kan samdeponeres med ordinært avfall. Avfall som skal deponeres må oppfylle
mottakskriteriene i avfallsforskriften kap. 9, vedlegg II, 2-2 og 2-3.
Følgende typer ønskes vurdert:
Ordinært avfall:
•
•
•
•
•
•
•

restavfall fra hushold og næringer
ristgods og sand fra sandfang ved avløpsrenseanlegg
ferdigkompostert materiale og stabilisert rest fra biogassanlegg som ikke
tilfredsstiller laveste kvalitetskrav for omsetning etter gjødselvareforskriften
bunnaske og slagg fra forbrenning
forurenset jord/masse
forurenset jord/masse med PFOA/PFOS-forbindelser
forurenset muddermasse

Avfall som kan samdeponeres med ordinært avfall, jf. avfallsforskriften § 9-6 :
• kromholdig slam
• avfall fra sandblåsing
• slam fra oljeutskillere
• kasserte utstyr som inneholder fri asbest
• asbestholdige isolasjonsmaterialer
• forurensede masser som kan samdeponeres med ordinært avfall begrenset til masser
som oppfyller kravene til utlekking i avfallsforskriften kapittel 9 vedlegg II, punkt 2.3.
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4.5 Illustrasjoner av planlagt utvidelse
Nedenfor vises illustrasjon for planlagt plassering av verksted-/servicebygg nord-vest i
planområdet, med forslag til ny fylkesveg innlagt. Dette er plassert her slik at man slipper å
frakte store maskiner over. Man vil jobbe for at hytta og skolens utpost fortsatt skal ligge der
den er i dag. Dagens tursti vil bli flyttet og lagt under brua, slik at man unngår fotgjengere i
et område med tungtrafikk. Videre vest vil den ligge som den ligger i dag. Verksted/servicebygg er tegnet inn slik at man får nødvendig snuareal i front mot fylkesvegen. Ny
vektstasjon vil være i østlig del av krysset i overgangen mot ny fylkesveg.

Figur 6 Område sett mot sør-øst

Figur 7 Området sett mot sør-vest
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Figur 8 Område sett mot vest

Figur 9 Avkjøring over ny fylkesveg, som forbinder steinbrudd og grustak.

4.6 Viktige avklaringer
I referatet fra oppstartsmøtet er det et par punkter vi ønsker å nevne spesifikt i
planprogrammet. Det er viktig for tiltakshaver at en innledningsvis i reguleringsplanen åpner
for å se på disse momentene og at det blir opp til prosess og utredninger hva en lander på til
slutt.
1. Hvorfor verksted-/servicebygg bør plasseres på sørsiden av dagens fylkesveg og ikke i
dagens grustak
Uheldig arealbruk da det er ressursnedbygging av grusressursen. Også uheldig arealbruk i
fremtiden med tanke på etterbruk nevnt i reguleringsplan for grustak.
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Samtidig er trend når det gjelder utstyret i endring maskiner er så store og grove,
gravemaskiner, hjullastere og dumper vil bli i en slik størrelse at de ikke kan kjøre etter eller
krysse offentlig vei. Man kan risikere at utstyr må demonteres for å krysse veien for verksted/servicebygg.
Skitten og ren sone er også omtalt i kommunen brev. Dette tilsier også at alt bør være på
samme side som steinbruddet. Tilgrising av vei er også omtalt som problem. Etablering på
sørsiden vil gjøre at man får mindre skitt på vegen når man unngår å krysse denne.
2. Rekkefølgekrav – kommunen ber om at dette endres slik at ingenting kan påbegynnes
innenfor R2, før fylkesveg 704 er ferdig etablert.
Dagens rekkefølgekrav har en lang historie. Kom inn i forbindelse med kommunedelplan
Tanem – Tulluan. I arbeidet med denne planen trakk SVV sitt rekkefølgekrav, men
kommunen valgte å videreføre det. Det ble derfor også tatt inn i dagens reguleringsplan. Nå
vil kommunen endre dette slik at rekkefølgekravet også stiller krav om ferdig etablert veg.
Dette vil være uheldig, da det vil føre til stopp over flere år for videre uttak i bruddet frem til
veg er ferdig etablert.

4.7 Etterbruk
Med tanke på tiltakets varighet er ikke endelig etterbruk bestemt. Det må sees i
sammenheng med utviklingen i området som helhet på sikt.
4.8 Driften
Når det gjelder driftstid for deponi vil dette være avhengig av resultatet fra en oppdatert
støyutredning. For område R2 er det naturlig å videreføre dagens driftstid, men man må se
om det blir behov for å gjøre korrigeringer for område R1 ved endret drift i området. Daglige
driftstider skal uansett tilpasses slik at de blir til minst mulig ulempe for beboere i området
og øvrig berørte.
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5

Alternativer

Et viktig element i arbeidet med planprogram og konsekvensutredning er å vurdere
relevante og realistiske alternativer. Alternativvurderinger kan både dreie seg om alternative
områder for lokalisering av tiltaket, ulik plassering eller omfang innenfor
reguleringsområdet.
5.1 «0-alternativet» = Dagens situasjon
0-alternativet skal beskrives og benyttes som sammenligningsgrunnlag for å få fram de ulike
konsekvensene av tiltakene. Med 0-alternativet menes at det aktuelle tiltaket ikke
gjennomføres som forutsatt. En utredning/beskrivelse av 0-alternativet kan omfatte
konsekvensene for utviklingen i området dersom tiltaket ikke gjennomføres.
Alternativ 1 – Etablering av verksted-/servicebygg og område for
behandling av masser
Alternativ 1 er planforslaget med utnyttelse av området i henhold til gjeldende planer, som
beskrevet under punkt 4 og vist i figur 6-9.
5.2

6

Metodikk og krav til konsekvensutredning

Plan- og bygningsloven § 4-1 første ledd setter rammer for hvilke planer som skal ha
planprogram, og § 4-2 andre ledd setter rammene for hvilke planer som skal ha
konsekvensutredning. I oppstartsmøte med kommune ble det avklart at tiltaket faller inn
under § 6 b. i forskrift om konsekvensutredning. Det skal derfor utarbeides
konsekvensutredningen i tråd med det fastsatte plan- og utredningsprogrammet, jf. § 16.
Krav til innhold
I forskrift om konsekvensutredning § 17 1- 3. ledd heter det:
Forslagsstiller skal utarbeide en konsekvensutredning som skal ta utgangspunkt i krav til
dokumentasjon som følger av dette kapitlet. Konsekvensutredningens innhold og omfang
skal tilpasses den aktuelle planen eller tiltaket, og være relevant for de beslutninger som skal
tas.
Konsekvensutredningen skal ta utgangspunkt i relevant og tilgjengelig informasjon. Hvis det
mangler informasjon om viktige forhold, skal slik informasjon innhentes.
Utredninger og feltundersøkelser skal følge anerkjent metodikk og utføres av personer med
relevant faglig kompetanse.
Krav til veiledning og metodikk
I 2020 kom Miljødirektoratet med en egen digital veiledning for konsekvensutredninger M1941. En helhetlig metodikk for fastsetting av verdi, påvirkning og konsekvens, som gjelder
for klima- og miljøtema. Den nye veilederen og metodikken vil være gjeldene for alle klimaog miljøtema i denne konsekvensutredningen. For andre tema er det fortsatt veilederen til
kommunal- og moderniseringsdepartementet som gir føringer hvor det fortsatt vil være
16
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aktuelt å bruke metodikken i håndbok V712 Konsekvensanalyser, eller annen metodikk der
hvor det er hensiktsmessig.

Figur 10 Konsekvensviften fra Vegvesenet sin håndbok V712.

Figur 11 Sammenstilling av kosekvenstema for alle klima- og miljøtema fra Miljødirektoratet sin veileder M-1941

Den faglige metodebruken vil bli dokumentert i temarapportene. Konsekvensene for hvert
enkelt utredningstema vil bli vurdert opp mot 0 – alternativet, som er dagens situasjon.
Konsekvensutredningen skal til slutt belyse behov for eventuelle avbøtende tiltak.
Det vil også bli gjennomført en komplett ROS-analyse.
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7

Forslag til Utredningsprogram

Formålet med utredningsprogrammet er å sikre at hensynet til miljø, naturressurser og
samfunn blir vurdert i planutarbeidelsen og når det tas stilling til om, og på hvilke vilkår,
tiltak kan gjennomføres. Konsekvensutredningen vil inngå som en del av regulerings‐
beskrivelsen iht. § 4‐2 i plan‐ og bygningsloven. Tema er strukturert iht. § 21 i Forskriften om
konsekvensutredning.
I tillegg vil det bli utarbeidet egen risiko‐ og sårbarhetsanalyse, jf. pbl § 4‐3. Se punkt 3.2.
I tabellen under er aktuelle utredningstema listet opp. Det er i tillegg gitt en kort
begrunnelse for utredningsbehovet, omfanget av utredningen og hvilken metodikk som skal
benyttes.
Utredningstema

Utfordring/begrunnelse

Utredning – innhold og
omfang

Metode

Naturmangfold

Man må se på hvilke
konsekvenser nytt
arealbruk har for
naturmiljøet, biologiske
mangfold og vannressurs.

Arter og naturtyper
kartlegges med
utgangspunkt i
eksisterende tilgjengelig
informasjon om området.

Metodikk og
kriteriesett fra
Miljødirektoratet sin
veileder M-1941
benyttes

Det finnes forekomster av
fremmede plantearter,
som ikke er registrert i
Artskart.

Kilder:
Naturbase og
artsdatabanken

Naturtyper kartlegges
og registreres i
henhold til NIN
(Natur-I-Norge) etter
Miljødirektoratets
instruks.

I tillegg skal det
gjennomføres en
feltundersøkelse med
registrering av sårbare
arter og naturtyper.

Kulturminner og
kulturmiljø

Det er ikke registrert
kulturminner eller
kulturmiljø innenfor
planområdet i dag, men
det er registreringer i
umiddelbar nærhet

Kartleggingen må
foregå i vekstsesong.

Det må lages en plan
for hvordan en skal
hindre ytterligere
spredning, jf. forskrift
om fremmede
organismer §18 og
§24 pkt. 4. Funn
registreres i artskart
Fylkeskommunen må
Kulturminner omtales
vurdere om det må foretas i planbeskrivelsen.
supplerende registreringer
ved oppstart av
planarbeidet.
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Friluftsliv

Området er kartlagt i 2020
og registrert som et viktig
friluftslivsområde.

Faktisk bruk av området
må kartlegges og man må
se hvordan planforslaget
påvirker befolkningens
Det er kjent at det er en
bruk av området i dag,
leirplass og tursti i
eller mulighet til å bedrive
nærheten av planlagt tiltak.
friluftsliv.
Man vil gjennomgå
nettsteder for
friluftsferdsel, kontakte
tur- og idrettslag.

Metodikk og
kriteriesett fra
Miljødirektoratet sin
veileder M-1941
benyttes ved behov
Bruk av området
visualiseres
Friluftsliv omtales i
planbeskrivelse

Relevante nettsteder:
Ut.no
Godtur.no
Skisporet.no

Landskap

Store deler av området
omfatter et mer åpent
dallandskap dekket av skog
og er preget av
menneskelig aktivitet. Et
tiltak av denne størrelsen
vil føre til endringer i
landskapets estetiske
fremtoning og
sammensetning. Det vil bli
vurdert hvordan etablering
av deponi vil innvirke på
landskapet.

For å kunne vurdere
hvordan tiltaket påvirker
landskapet, skal det
utarbeides illustrasjoner
og 3D-modeller som
synliggjør fjernvirkningene
i landskapet fra ulike
synspunkt

Illustrasjoner og
vurderinger av
virkninger gjøres i
planbeskrivelsen

Forurensning

Behandling av masser
medfører støv og støy.

Det utarbeides
støysonekart iht.
1442/2020 og
forurensingsforskriftens §
30.

Metodikk og
kriteriesett fra
Miljødirektoratet sin
veileder M-1941
benyttes ved behov.

Eventuelle behov for tiltak
for å tilfredsstille
gjeldende grenseverdier
må beskrives

Man skal følge opp at
tiltaket er vurdert i
henhold til
bestemmelser i

Støy
Utslipp til luft
(Forurensning av
vann og grunn er
omtalt under
vannmiljø)

Ved behandling av masser
kan det være produkter
som inneholder stoffer
som kan føre til
forurensing av sige- og
grunnvann i området.
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Som en del av arbeidet må
man se på løsninger som
sikrer at områdets
utforming stiller krav til at
overvann og grunnvann
ikke kommer i kontakt med
deponimasser

Omfang av støvspredning
må beskrives. Ved behov
kan det foretas målinger.

avfallsforskriften
kapittel 9.

Hvordan man skal
håndtere ulik type
næringsavfall og
forurenset masse må
beskrives. Riktig krav må
stilles til riktig tiltak
Man må etablere plan for
vannhåndtering med
forslag til avbøtende tiltak
Det må etableres et
overvåkingsprogram
overfor
forurensningsmyndigheten
jf. avfallsforskriftens § 9-8
bokstav f

Klimagassutslipp

Vannmiljø

Man må undersøke
hvordan endringer i form
av skoghogst, endret
arealbruk og evt. økning i
tungtrafikk kan føre til
endringer i opptak og
utslipp av klimagasser.

Det vil bli utarbeidet et
klimaregnskap.

I nærheten av området går
det en bekk

Man skal undersøke
virkningen den nye
virksomheten og
inngrepene vil ha på
vannmiljøet. På bakgrunn
av dette vurderes det om
tilstanden forringes eller
om miljømål ikke nås og
om tiltak må iverksettes

Ukontrollert avrenning fra
området kan påvirke.
Vannforskriften stiller krav
til tiltak for å hindre
negativ påvirkning av vann
og vannkvalitet.

Klima vil bli utredet i
planbeskrivelsen og
vurdert i ROS.

For beregning av
klimagassutslipp brukes
Statens vegvesen sin
modell for beregning av
CO2-utslipp knyttet til
arealbeslag
Metodikk og
kriteriesett fra
Miljødirektoratet sin
veileder M-1941
benyttes så langt det
er hensiktsmessig.

Det skal utarbeides en
teknisk plan som viser
løsninger knyttet til
vannforsyning og
Man skal følge opp at
avløp, overvann og
tiltaket er vurdert i
avrenning og
henhold til kravene til
rensetiltak, og
vannmiljø i vannforskriften
beskrivelse som viser
20
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§12 og er henhold til
Regional
vannforvaltningsplan for
vannregion Trøndelag
2016-2021.

tiltak for å oppfylle
relevante
bestemmelser i
vannforskriften.

Relevante nettsteder:
Vannportalen.no og
Vann-Nett.no.
Transport,
energiforbruk og
energiløsninger

En utvidelse av område kan Det må gjøres en
føre til økt trafikk på
vurdering av
eksisterende vegsystem.
trafikkgenerering og
konsekvenser for
Når det gjelder
tilstøtende vegnett.
energiforbruk og
energiløsninger foreligger
Konsekvensene vurderes i
det ingen spesielle
dialog med kommunen og
problemstillinger som
SVV. Beskrives og
tilsier at temaet bør
illustreres i planen.
konsekvensutredes.
Energiforbruk og
energiløsninger omtales i
planbeskrivelsen

Metodikk og
kriteriesett fra Statens
vegvesens veileder V‐
712 benyttes så langt
det er hensiktsmessig.
Trafikkberegninger av
økt ÅDT som følge av
tiltaket.
Innregulerte veier og
kryss vil bli
dimensjonert iht. krav
i SSV sine håndbøker.
Illustreres og vurderes
i planbeskrivelsen.

Beredskap og
Ulykkesrisiko

ROS-sjekklista, som omtalt
under punkt 3.2 vil bli
gjennomgått og vurdert
ifm. planarbeidet og
innarbeides som egen ROSrapport

Arbeidet baseres på
sjekklister med oversikt
over og mulige uønskede
hendelser og situasjoner.
Mulige hendelser og
sannsynligheten for at de
skal inntreffe vurderes.
Aktuelle tiltak for å unngå
uønskede hendelser
beskrives. Kjent og
tilgjengelig kunnskap vil bli
benyttet som grunnlag, i
tillegg til forhold som kan
komme fram av
konsekvensutredningen.

ROS-analysen
gjennomføres med
basis i DSBs nyeste
veileder for
kartlegging av risikoog sårbarhetsanalyser
Temakart på
https://kart.dsb.no/
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Barn og unges
oppvekstsvilkår

Ikke relevant som eget Kutema. Det er ikke kjent at
dagens område er brukt av
barn og unge. For utvidet
område er det kjent at det
ligger en leirplass

Tilgjengelighet
for alle til
uteområder og
gang- og
sykkelveinett
(universell
utforming)

Ikke relevant som eget KUtema. Det skal ikke
planlegges bygningsmasse
med off. tilgjengelighet
eller gang- og sykkelveg.

Inngår i friluftsliv.

Omtales i
planbeskrivelsen.

Omtales i
planbeskrivelsen

Andre tema:
Grunnforhold
-

Hvordan er
grunnforholdene i
Geoteknikk
planområdet? Innebærer
kvikkleire
utvidelsen en risiko for
Rasfare
grunnforholdene i
Flomfare
området?
Masseforflytting og
påvirkning av grunnvann
kan påvirke
løsmassestabilitet

Det gjennomføres
vurdering av
områdestabiliteten
inkludert grunnforhold for
området.
Eksisterende kilder:
- Løsmassekart fra NGU
- NVE Atlas
- Hydrologiske data
- Undersøke om det er
eksisterende geotekniske
vurderinger i området
(Nadag).
Behovet for
vannhåndteringstiltak
beskrives

Utarbeide geoteknisk
rapport med
anbefaling/konklusjon.
Vurderinger gjøres i
dialog med
planmyndighet, NGU
og NVE og Dirmin.
Undersøkelsene gjøres
i henhold til NVEs
retningslinjer 2/2011
«Flaum- og skredfare i
arealplanar» (sist
revidert 22. mai 2014)
og NVE-veileder
7/2014 «Sikkerhet
mot kvikkleireskred».

Geoteknikk vil bli gjort
rede for i
planbeskrivelsen og
Virkninger og eventuelle
avbøtende tiltak beskrives. ROS.
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7.1 Risiko- og sårbarhetsanalyse
Etter plan‐ og bygningsloven skal all planlegging etter loven fremme samfunnssikkert (§3‐1)
ved å forebygge risiko for tap av liv, skade på helse, miljø og viktig infrastruktur, materielle
verdier med mer. Som del av reguleringsplanen vil det bli utarbeidet en ROS‐analyse som
viser hvordan samfunnssikkerhet blir ivaretatt i planen. ROS‐analysen gjennomføres med
basis i DSB sin siste veileder for kartlegging av risiko‐ og sårbarhet.
Arbeidet baseres på sjekklister med oversikt over og mulige uønskede hendelser og
situasjoner. Mulige hendelser og sannsynligheten for at de skal inntreffe vurderes. Aktuelle
tiltak for å unngå uønskede hendelser beskrives. Kjent og tilgjengelig kunnskap vil bli
benyttet som grunnlag, i tillegg til forhold som kan komme fram av konsekvensutredningen.
Følgende tema er på nåværende tidspunkt vurdert til å kunne være aktuelle å vurdere
nærmere i ROS-analysen. Om området er utsatt for, eller om planen/tiltaket kan medføre
risiko for temaene vil kommer frem av endelig ROS-analyse:
Naturgitte forhold/naturrisiko
-

Elveflom
Overvannsproblematikk
Snø-/isskred
Løsmasseskred
Steinskred-/sprang
Erosjon

Teknisk og sosial infrastruktur
-

Vei, bru, knutepunkt og/eller jernbane
Elektrisk forsyningsanlegg
Vannforsyning
Forsvarsområde
Annen infrastruktur

Virksomhetsrisiko
-

-

Kilder til akutt forurensning i/ved planområdet
Tiltak i planområdet som medfører fare for akutt forurensing
Planen/tiltaket medfører økt støybelastning
Kilder til permanent forurensning i/ved planområdet
Tiltak i planområdet som medfører fare for forurensning til grunn eller sjø/vassdrag
Området med forurenset grunn
Kulturminne/kulturmiljø
Sårbart plante- eller dyreliv og verneområder
Inngrep eller påvirkning av vassdragsområder
Inngrep/påvirkning av verdifulle områder
Risikofylt industri
Område for avfallsbehandling
Ulykke med farlig gods til/fra eller ved planområdet
Trafikkulykker
Annen risiko
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8

Planprosess og fremdrift

Planprogram skal klargjøre og beskrive opplegg for medvirkning og en samordnet prosess for
konsekvensutredning (KU) og reguleringsplan. Planprogrammet beskriver grunnlaget for
planarbeidet, KU og den videre planprosessen. Selve konsekvensutredningen vil bli ferdigstilt
og presentert sammen med det endelige reguleringsplanforslaget, og vil bli behandlet som
en del av dette. Kommunen som planmyndighet er ansvarlig myndighet.
8.1 Fremdrift
Fremdriftsplanen tar som utgangspunkt at det ikke oppstår vesentlige forsinkelser i
planprosessen.
Juli 2021

Aug. 2021

Okt. 2021

Des.- april 2022

Aug. 2022

Des. 2022

Oppstart av
plan-prosess
med
planprogram

6-ukers
høringsfrist

Planprogramme
t fastsettes
av
kommunest
yret

Periode for
utarbeidelse av
reguleringsplan og
konsekvensutredning
frem til levering av
komplett plan

1-gangshøring av
regulerings
-planen

Rettskraftig
vedtak

Frist for å
komme med
merknader/i
nnspill
midten av
august

1 kvartal
2023
Godkjent
søknad
Statsforvalte
ren

I tillegg til denne planprosessen er det nødvendig med tillatelse etter forurensningsloven.
Normalt skal nødvendige tillatelser etter plan og bygningsloven foreligge før statsforvalter
behandler sin søknad. Vi vil så langt det lar seg gjøre jobbe med søknad om denne tillatelsen
parallelt med reguleringsplanarbeidet.

8.2 Medvirkning
Det legges stor vekt på å gjennomføre en planprosess som sørger for at det blir debatt rundt
aktuelle planutfordringer og utredningsspørsmål, og at berørte sikres mulighet for en god
dialog og reell medvirkning under de ulike fasene i planprosessen.
Igangsetting av planarbeidet kunngjøres i adressa og på www.trondheim.kommune.no, og
samtidig legges forslag til planprogram lagt ut til offentlig ettersyn. Etter høringsperioden for
planprogrammet vil innspillene bli vurdert før det blir lagt frem et revidert planprogram for
politisk behandling.
Det vil bli vurdert om man forbindelse med høringen av planprogrammet, skal arrangere et
informasjonsmøte.
Utarbeidelsen av planforslag og konsekvensutredning vil skje på bakgrunn av fastsatt
planprogram, og ulike råd, utvalg og interessegrupper vil bli involvert i arbeidet.
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Forslag til reguleringsplan vil bli lagt ut til offentlig ettersyn i minimum 6 uker, og dette vil bli
kunngjort i adressa og legges ut på www.trondheim.kommune.no.
Gjennom planprosessen vil plandokumentene bli lagt ut på kommunens hjemmeside, og de
samme dokumentene vil også være tilgjengelige i servicetorget i rådhuset.

25

