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Forset steinbrudd, forespørsel vedrørende reguleringsendring  

Anbefaling om oppstart av privat reguleringsplanarbeid 
 
Bakgrunn 
Vi viser til materiale mottatt 19.08.2020, 14.og 15.12.2020 og 16.02.2021 og til møte med 
kommunen 09.12.2020 og kommunens brev av 17.12.2020.  
 

Planarbeidet gjelder Forset øvre steinbrudd. 
 
Planens navn er Forset steinbrudd og 
deponi.  
 
Plankonsulent er Pro Invenia AS, Vestre 
Rosten 78, 7075 Tiller. Kontaktperson Anne 
Berit Strøm. 
 
Forslagstiller er Forset Grus AS, 
Brøttemsvegen 540, 7549 Tanem. 
Kontaktperson Ole Arild Haugum. 
 

Kontaktpersoner på byplankontoret er  
Inger Anne Ryen, tlf 72541842, e-post: inger.anne.ryen@trondheim.kommune.no (saksbehandler), 
Reidunn Rustad, tlf 72545818, e-post: reidunn.rustad@trondheim.kommune.no (partner). 
 
Hensikten med planarbeidet 
Det nye tiltaket beskrives slik:  
Det skal etableres et deponi for forurenset avfall med en kapasitet på 2,5 mill m3. I tillegg 
planlegges det ca. 450 daa gjenvinningsvirksomhet, og plass til servicebygg, verksted med mer. 
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Avfallstypene som tenkes behandlet på anlegget er ordinært, inert (avfall som ikke gjennomgår 
noen betydelig fysisk, kjemisk eller biologisk omdanning) og farlig avfall.  

 
Arealet tiltaket gjelder tar utgangpunkt i 
eksisterende reguleringsplan K2016006, vedtatt 
05.12.2019. Foreslått plangrense og ny regulering 
følger denne reguleringsgrensen, med et unntak - en 
utvidelse av planområdet i nordvest for å få plass til 
nye servicebygg, verksted m.m.  
 
Deponi og anlegg for gjenvinning planlegges i 
område R1 i gjeldende reguleringsplan (oransje felt i 
figur til venstre). I R2 skal arealformålet, 
råstoffutvinning fortsatt være det samme.   
 
  
 

Forholdet til overordnet plan og andre gjeldene reguleringsplaner 
Planforslaget avviker fra hovedtrekk og rammer i overordnet plan, når det gjelder forslaget til ny 
virksomhet/annet formål i område R1 og areal til verksted/ekspedisjon i LNFR. 
 

I kommuneplanens arealdel for Klæbu kommune 
(2010-2021) er området, R1A, avsatt til 
råstoffutvinning, nåværende. R1B, R1C og R2 er 
satt av til råstoffutvinning, fremtidig. 
Rundt steinbruddet er området satt av til 
framtidig grønnstruktur. Framtidig turveg og 
korridor for ny FV704 er vist øst for steinbruddet. 
 
Området som foreslås til verksted/ekspedisjon 
(blå sirkel på kartet) er avsatt til framtidig LNFR-
område. Bestemmelse  
§ 9.8 i reguleringsplanen for ny Fv 704 (k2017004, 

vedtatt 06.06.2019) sier «Leirplass til Tanem skole og Tanem barnehage. Den eksisterende 
leirplassen skal i løpet av anleggsperioden for ny fv. 704 fjernes og etableres på nytt. Leirplassen 
skal reetableres på gnr. 38 bnr. 2, ved turvegsystemet på vestsiden av ny fv. 704». Eiendommen er 
innenfor området som er avsatt som framtidig grønnstruktur.  
 
Viktige utfordringer i planområdet 
Tiltaket vil medføre nyskapt trafikk og støv og støy i tillegg til eksisterende virksomheter. 
 
Råd for oppstart av arbeid med reguleringsplan  
Byplankontoret anbefaler at det settes i gang arbeid med reguleringsplan for planområdet, men at 
det må avsettes annen plassering for verksted/serviceanlegg enn foreslått areal i nordvest. 
 
Forslagsstiller sier i materialet av 16.02.2021 at endringen av plassering av verksted/serviceanlegg 
henger sammen med, og er nødvendig, på grunn av ny trase for Fv 704. Byplankontoret ber om, 
dersom det ikke finnes areal innenfor eksisterende reguleringsplan, at det sees på om det er 



Side 3 
TRONDHEIM KOMMUNE 
Byplankontoret 

Vår referanse 
20/50836 

Vår dato 
05.03.2021 

  
41694/21

alternative areal på motsatt side av ny fylkesveg, innenfor areal avsatt til råstoffutvinning.  
Plassering innenfor LNFR vil kunne komme i konflikt med erstatningsareal for leirplass, samt 
redusere kvaliteten på turvegen forbi området. 
 
Reguleringsplanarbeidet må ivareta de bestemmelser og føringer som ligger i eksisterende plan for 
området planid k2016006, samt reguleringsplan k2017004.  
 
Byplankontoret har følgende råd i det videre arbeidet.  
 
Samferdsel 
Tiltaket med sortering, mellomlagring og gjenvinning av masse er et etterspurt tilbud som vil ha 
positive virkninger for samfunnet. Tiltaket vil imidlertid føre til stor trafikkøkning forbi Tanem.  
Det må utredes hvor mye massetransport det dreier seg om, og hva som er forskjellen fra dagens 
regulering (og hva som da ble utredet). Trafikksikkerhet i Tanem og Klæbu sentrum må beskrives. 
Trafikksituasjonen og forholdene for myke trafikanter må ivaretas. 
 
Tidligere rekkefølgebestemmelse sier at området ikke kan tas i bruk før det foreligger vedtatt 
reguleringsplan og finansiering for ny fylkesveg som vil fjerne gjennomgangstrafikken i Tanem.  
Rekkefølgebestemmelsen må endres slik at tiltaket ikke kan settes i gang før Fv 704 er ferdig 
etablert.  

Luftkvalitet og tilsmussing av veg  
Selv om det er etablert flere tiltak, medfører eksisterende virksomhet perioder med mye 
tilsmussing av veg som dras med mot boligbebyggelse på Tanem. Det må derfor settes detaljerte 
reguleringsbestemmelser som skiller ren/skitten sone for bilene som skal inn på området. Det bør 
også settes bestemmelse om spyling og børsting av veg. 

Blandet aktivitet, ulik forurensningsrisiko  
Tiltaket omfatter flere typer aktiviteter som innebærer ulik risiko for forurensning. Det er viktig at 
områder med forurenset masse avgrenses mest mulig, slik at man i best mulig grad kan hindre 
spredning av forurensning og unngå kryssforurensning mellom rene og forurensede masser. Selve 
deponiet for forurensede masser skal ha tett bunn, men det er ikke formulert samme krav til 
mellomlagring Det må også kreves trygge tekniske løsninger for mellomlagringen. Det anbefales at 
området deles opp i arealer, hvert enkelt med egne bestemmelser, som beskriver type masse, 
hvilke aktiviteter som kan foregå og hvordan man hindrer spredning av forurensning. 
 
Vann, avløp og renovasjon 
Angående kommentarer og kart over ledningsnett, for vann og avløp, vises det til vedlegg.  
 
Når det gjelder renovasjon, må det søkes om teknisk plangodkjenning for igangsetting. Dette må 
tas inn i reguleringsbestemmelsen. 

Turveger og leirplass  
Tiltaket må ikke komme i konflikt med omkringliggende turveger og/eller tilgjengelighet til 
friluftsområder.  Atkomst til fremtidig grønnstruktur, framtidig leirplass og adkomstene til 
turveger/skiløyper må sikres i planen. Anleggsområdet må ha tydelige gjerder og skilting. 
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Naturverdier - fremmede planter  
Det finnes forekomster av fremmede planter i området som ikke er registrert i Artskart. Flere av 
disse plantene ansees som svært problematiske. Det gjelder blant annet parkslirekne, 
kjempespringfrø og hagelupin. Flere av disse artene spres gjennom flytting av masser. Også 
kjøretøy/maskiner hvor det henger igjen rester av jord som inneholder frø eller plantedeler kan 
bidra til spredning. Det må gjøres en kartlegging av hvilke fremmede arter som finnes i området, 
og det må lages en plan for hvordan en skal hindre ytterligere spredning, jf. forskrift om 
fremmede organismer §18 og §24 pkt 4.  

Klima  
Planen vil gi en betydelig økning av tungtrafikk i området. I tillegg til støy og lokale utslipp vil 
dette øke utslipp av klimagasser fra transport, og dette er i strid med kommunens klimamål. 
Trafikkøkning og tilhørende utslippstall må kartlegges, og det må utredes om og hvordan det kan 
legges til rette for fossil- og utslippsfri transport.  
 
Dersom det er stillstand i prosessen med å utarbeide plan i mer enn et år, vil saken bli avsluttet og 
planomrisset som ligger i kommunens kartløsning bli fjernet. Det vil bli gitt skriftlig beskjed før 
saken avsluttes. Eventuell ny henvendelse i saken etter dette vil da bli registrert som ny sak. 
 
Krav til komplett planmateriale 
Det er enighet i oppstartsmøtet om at komplett reguleringsforslag skal utarbeides i samsvar med 
Trondheim kommunes veileder for utarbeidelse av private plansaker.   
 
Hva som er obligatorisk i et komplett planforslag er nærmere beskrevet i vår eksterne 
reguleringsveileder på https://www.trondheim.kommune.no/tema/bygg-kart-og-
eiendom/arealplaner/utarbeide-privat-reguleringsplan/, samt vedlagte liste med krav til komplett 
materiale. Fristen begynner ikke å løpe før det er levert materiale i samsvar med kravene i listen.  
  
Med komplett planmateriale skal det alltid følge plankart i digital form. Plankartet må være 
utformet i tråd med kart- og planforskriften, kapittel 3. Forskriften finnes her: 
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-06-26-861 
 
Planprogram og konsekvensutredning 
Reglene for planprogram og konsekvensutredning gjelder for dette planarbeidet. Det skal være 
fastsatt planprogram og det skal utarbeides konsekvensutredning fordi tiltak i planen kan få 
vesentlige virkninger for miljø og samfunn.  
  
Tiltaket er vurdert til å komme inn under forskrift om konsekvensutredninger § 6, bokstav b. 
Vedlegg I, punkt 9: «Anlegg for behandling av farlig avfall ved forbrenning, kjemisk behandling som 
definert i bilag til Europaparlamentets og Rådets direktiv 2008/98EF av 19. november 2008 om 
avfall, avsnitt D9 eller deponering av farlig avfall i jorden».  
 
I tillegg er tiltaket vurdert etter § 8, bokstav a. I henhold til denne skal reguleringsplaner for tiltak i 
vedlegg II vurderes etter kriteriene i § 10. Vedlegg II, punkt 11-k, angir «deponier for masse på 
land og i sjø større enn 50 dekar eller 50 000 m3 masse». I tillegg vurderes tiltaket å komme under 
vedlegg II punkt 13; «utvidelser eller endringer i tiltak nevnt i vedlegg I og vedlegg II som kan få 
vesentlige virkninger». 
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Planprogrammet skal normalt på høring og offentlig ettersyn samtidig som det varsles om 
planoppstart. Forslag til planprogram sendes oss til en gjennomgang før det skal på høring. 
Kommunens mal for planprogram kan oversendes ved behov. 
 
Planbeskrivelsen 
Trondheim kommunes mal for planbeskrivelse skal brukes ved utarbeidelsen av planen.  
 
Risiko- og sårbarhetsanalyse  
Reguleringsforslaget skal inneholde en risiko- og sårbarhetsanalyse. Det er utarbeidet en ROS-
analyse for gjeldende reguleringsplan. Denne må revideres til å innbefatte ny virksomhet. Tema 
for det nye tiltaket er:  
- Avrenning til grunnen 
- Avrenning til vann/vassdrag 
- Lukt 
- Støy 
- Støv 
- Trafikk, ulykke ved av-/påkjørsler, ulykke ved drift av anlegg, 
- ROS må også vurdere spredning av miljøgifter (tilstandsklasse 4 og 5). 
 
Det er viktig at det gjennomføres en helhetlig vurdering av dagens situasjon knyttet til trafikk, støy 
og støvbelastning for omgivelsene. Ekstra belastning ved endringer i aktiviteten må framkomme 
slik at virksomhetens samlede virkning på omgivelsene er godt kartlagt.  
 
ROS-analysen må inneholde en folkehelsevurdering. I denne må totalbelastningen fra all aktivitet 
ved anlegget vurderes. Hvordan er støv- og støyforhold i dag hvilke helseeffekter antas de å gi, og 
hvordan vil de planlagte endringene i driften påvirke forholdene? I denne sammenhengen må det 
vurderes hvilke utslag ny fylkesveg vil gi, og om det trengs avbøtende tiltak gjennom Tanem 
(støyskjerm, begrensninger i åpningstider for anlegget, maks antall kjøretøy per døgn). 
 
Risiko- og sårbarhetsanalysen skal inneholde kilder og begrunnelse for konklusjoner i analysen. 
 
Illustrasjoner 
Planforslaget skal illustreres i tråd med vår illustrasjonsveileder for plansaker, som finnes her: 
https://www.trondheim.kommune.no/globalassets/10-bilder-og-filer/10-
byutvikling/byplankontoret/kommuneplan/kpa-trondheim-2012-
2024/illustrasjonsveileder_plansaker_rev-9-10-2017.pdf 
 
Annet 
Beskrivelsen av planforslaget og illustrasjoner må være i samsvar med det som sikres i kart og 
bestemmelser. 
 
Samarbeid  
Byplankontoret skal ha tilsendt kopi av varsel om oppstart av planarbeid med planomriss tegnet 
inn på kart. 
 
Vi deltar gjerne i møter underveis i arbeidet med planforslaget. 
 
Berørte offentlige organer og andre interesserte skal varsles når planarbeidet igangsettes, jamfør 



Side 6 
TRONDHEIM KOMMUNE 
Byplankontoret 

Vår referanse 
20/50836 

Vår dato 
05.03.2021 

  
41694/21

vedlagte adresseliste.  
 
Grunneiere/festere og naboer skal, når de blir direkte berørt, også varsles om igangsetting av 
planarbeid. Nabolister må bestilles via Infoland. 
 
Behandlingsfrist 
 
Det er enighet om at 12 ukers fristen skal gjelde. 
 
Gebyr 
Kommunen fakturerer behandlingsgebyret til forslagstiller i samsvar med kommunens 
gebyrreglement. Kommunen sender faktura etter avholdt oppstartsmøte og etter førstegangs 
behandling av planforslaget. 
 
 
Med hilsen  
TRONDHEIM KOMMUNE 
 
 
Ragna Fagerli 
byplansjef 
 

Inger Anne Ryen 
saksbehandler 

Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift 
 
 
Vedlegg: 
Planinitiativ 
Planomriss på kart 
Adresseliste for samrådsparter 
Utfylt liste med krav til komplett materiale 
Merknader angående vann og avløp 
 
 
Kopi: 
Trøndelag fylkeskommune  
Statsforvalteren i Trøndelag  
Forset grus AS 
 


