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Innledning
Vi viser til materiale mottatt og til møte med kommunen.
Planarbeidet gjelder detaljregulering for etablering av deponi for varig lagring av rene masser på
gnr. 34 bnr. 1 i Malvik kommune.
Planens navn er 202106 - Detaljregulering for Buås deponi 34/1
Plankonsulent er Anders Lund, Pro Invenia AS, Vestre Rosten 78, 7075 Tiller,
post@proinvenia.no
Forslagsstiller er Per Morten Bjerkli, Brødrene Bjerkli AS, Sutterøygata 7,
per.morten@br-bjerkli.no
Tiltakshavers planer
Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette arealer for å etablere deponi for lagring av
rene overskuddsmasser. Etter endt oppfylling er målet å tilbakeføre arealet til LNFR.
Forslagsstiller viser til en foreløpig beregning, som sier at kapasiteten kan være minst 160.000
lm3. Foreslått planområde har et areal på ca. 68 daa og omfatter eiendommen 34/1. Arealomfang
for deponi er anslått å være ca 29 daa.
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Foreslått planavgrensning.
Dagens situasjon
Det ønskede utbyggingsområdet består i dag i hovedsak av skog og noe dyrka- og dyrkbar mark.
Terrenget skrår oppover i sør. Innenfor planområdet ligger det også en mindre hytte, gnr/bnr
34/9, med direkte nærhet til foreslått område for deponi.
Planstatus og forholdet til overordnet plan/krav for området og forslaget
I kommuneplanens arealdel 2018-2030 for Malvik kommune er foreslått planområde avsatt til
«Andre typer bebyggelse», definert som «A5 – Deponi for rene masser – Buås». Deler av
området omfattes også av hensynssone for landbruk – kjerneområde jordbruk, H510_1. Utsnitt
av kommuneplankartet og tilhørende bestemmelser tilknyttet planområdet vises nedenfor.

Utdrag fra kommuneplanens arealdel:
A5 - Deponi for rene masser – Buås
Det stilles krav om reguleringsplan for området. Reguleringsplanen skal blant annet
beskrive/vise:
- avrenning og fordrøyning
- adkomst
- hensynet til skiløype
- parkeringsplass til allmenn bruk
- plan for etappevis oppfylling
- naturmangfold
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- støy og støv
- driftstider
- størrelse på deponiet
- jordflytting
- tilbakeføringsplan til LNF og frist for tilbakeføring
- påvirkning av omkringliggende kulturlandskap
- varighet/frist for ferdigstillelse
Listen er ikke uttømmende.
Arealet skal tilbakeføres til jordbruksareal etter endt oppfylling.
Hensyn landbruk - kjerneområde jordbruk (H510)
Område H510_1: Leistad-Hønstad
1) Dette er områder som i et 50-års perspektiv forbeholdes jordbruksproduksjon.
2) Det er viktig å unngå å dele opp kjerneområdene i flere mindre deler.
3) Retningen på nye utbyggingsområder styres vekk fra kjerneområdene.
Det må komme tydelig fram i planforslaget hvordan disse kravene er svart ut.
Det er ingen eksisterende reguleringsplan for området, og det foregår ikke annet
reguleringsarbeid i umiddelbar nærheten av foreslått planområde. Det kan likevel være aktuelt å
nevne at det er flere nærliggende områder for deponi som er regulert eller under arbeid. Herunder
er det aktuelt å nevne massedeponiet ved Vasseljen og Søre Bromset, samt pågående planarbeid
for detaljregulering av Vollan steinbrudd og deponi, som ligger i underkant av 3 km nordvest for
planområdet.
Planprogram og konsekvensutredning
Tiltaket er vurdert etter Forskrift om konsekvensutredninger. Tiltaket er i tråd med avsatt formål i
kommuneplanens arealdel 2018-2030, men foreslått volum for oppfylling er vesentlig større enn
det som er utredet i KPA. Det er i forbindelse med kommuneplanarbeidet utført en overordnet
konsekvensutredning for enkelte tema, blant annet for deponi, datert 15.02.2018.
I gjeldende KPA, med tilhørende overordnet konsekvensutredning, ble det tatt utgangspunkt i en
oppfylling på ca 60 000 m3. Planinitativet viser til en foreløpig beregning som viser at man kan
få inn minst 160 000 lm3 (ca 145 000 m3). Malvik kommune vurderer derfor at tiltaket slår inn
under forskrift om konsekvensutredning, tiltak nevnt i vedlegg II. Reguleringsplaner for tiltak
nevnt i vedlegg II, skal vurderes nærmere etter KU-forskriftens §10 for å avgjøre om planen kan
få vesentlige virkninger for miljø og samfunn. Kommer planen i konflikt med ett eller flere av
kriteriene i §10, skal det utarbeides konsekvensutredning som følger planforslaget når det legges
ut til offentlig ettersyn.
Tiltaket omfattes av vedlegg II, herunder pkt. 13 Utvidelser eller endringer av tiltak nevnt i
vedlegg I og vedlegg II som kan få vesentlige virkninger, herunder vedlegg II pkt. 11 k) deponier
for masse på land og i sjø større enn 50 dekar eller 50 000 m3 masse.
En ytterligere vurdering etter KU-forskriftens §10 er gjennomført i etterkant av oppstartsmøtet,
med utgangspunkt i veilederen «Når skal tiltak i vedlegg II konsekvensutredes? - vurdering etter
§ 10 i forskrift om konsekvensutredninger». Punktene er vurdert på bakgrunn av om virkninger
ved planen endres vesentlig ved en økt fyllingsmengde. Med bakgrunn i vurderingene etter §10,
vurderes tiltaket å ikke komme vesentlig i konflikt med kriteriene i §10. Anslått økning av
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mengde deponimasser vurderes å ikke ville medføre vesentlige virkninger for miljø eller
samfunn.
Malvik kommune har på bakgrunn av en ytterligere vurdering, konkludert med at tiltaket ikke
utløser krav om konsekvensutredning, utover den allerede utarbeidete konsekvensutredningen i
KPA. Planforslaget skal likevel suppleres med nødvendige beslutningsrelevante utredninger, som
belyser viktige problemstillinger og konsekvenser av tiltaket. Dette er nærmere beskrevet
tilknyttet ROS-analysen, og særlig viktige tema omtales nedenfor, i neste del.
Den overordnede konsekvensutredningen fra kommuneplanens arealdel for 2018-2030, tilknyttet
Buås deponi, konkluderer med en samlet vurdering: Tiltaket påvirker kulturlandskapet negativt,
men har positive ringvirkninger dersom det blir lagt til rette for parkering for friluftslivet og tatt
nødvendig hensyn til skiløypa. Det må tas spesielt hensyn til Hønstadvatnet med tanke på
avrenning. Innspillet anbefales tatt inn med krav om at skiløypetraséen ivaretas og at det
etableres en parkeringsplass for friluftslivet.
Aktuelle tema, problemstillinger, konsekvenser, o.l.
Planavgrensning
Planavgrensningen bør også inkludere adkomstveg helt ut til og med krysset i fv. 6670,
Markabygdvegen. Det kan være aktuelt å redusere avgrensningen slik at minst mulig dyrkamark
tas med innenfor planområdet, dette kan derimot avklares senere i planprosessen.
Adkomst, trafikk og trafikksikkerhet
Det må gjøres en vurdering av adkomstforhold, trafikkmengde og trafikksikkerhet knyttet til
tungtransport i området.
Total belastning på Markabygdvegen må vurderes. Det må også komme fram av
plandokumentene hvor trafikken tenkes å kjøre til/fra E6.
Markabygdvegen, retning vest, er kommunal veg, og har ikke fast dekke. Markabygdvegen har
pt. Bruksklasse 10 (BK10), men har tidligere i perioder blitt nedsatt til BK8. Det vil si en mindre
tillatt aksellast/totalvekt. Den delen av Markabygdvegen som er kommunal veg er under
vurdering hva gjelder status og behovet for oppgradering på bakgrunn av ødeleggelser og slitasje
mv. Det vil være avgjørende med oppgradering av vegen for en utvidet bruk for å kunne
opprettholde bruksklasse 10. Dersom Markabygdvegen (kommunal veg) skal anvendes, kan det
medføre behov for en utbyggingsavtale.
Markabygdvegen i østlig retning er fylkeskommunal veg. Uttalelse fra Trøndelag
fylkeskommune må hensyntas.
Planen bør også vise hvordan området tenkes utformet med plass til parkering/rigg osv.
Støy og støv
Det må gjennomføres en støyvurdering som skal følge planen. Med bakgrunn i denne må det
stilles krav til støyreduserende tiltak for å tilfredsstille gjeldene støykrav.
Problematikk rundt støvflukt fra anlegget og eventuelle avbøtende tiltak må belyses.
Renovasjon/ vann og avløp/ elektrisitet
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Det er ingen tilgang til kommunal vann og avløp i dette området. Alt vann og avløp må dermed
ordnes privat. Det bør undersøkes om det er private brønner eller private vannanlegg som blir
berørt i området, så det ikke blir ødelagt.
Behovet for renovasjon, vann og avløp og krafttilførsel må beskrives.
Avrenning/ fordrøyning/ vannmiljø
Avrenning fra deponiområdet skal utredes. Type masser og avbøtende tiltak skal beskrives og
vurderes. Vurderinger skal ses opp mot løsninger for etablering av sedimentasjonsbasseng og
fordrøyningsbasseng. Beskrivelse av type og krav til deponimasser samt rutiner for
kontroll/stikkprøver før, under og i ettertid av anleggsperioden, skal omtales.
Henviser forøvrig til Vannforskrift §§ 4-6 og naturmangfoldloven §§ 4-12. Hønstadvatnet har en
moderat økologisk tilstand (vann-nett.no). Hvis vanntilstanden ikke er god eller bedre kan det
ikke gjøres tiltak som kan påvirke vannkvaliteten. Før igangsetting av tiltak må det tas prøver av
vannkvalitet i vannforekomster (Hønstadvatnet) som kan bli påvirket av avrenning fra deponiet.
Avrenning til Hønstadvatnet må sikres via en plan. Tiltak mot avrenning kreves.
Alt overflatevann oppstrøms deponiet må ledes utenom deponiarealet før deponering starter.
Nedstrøms deponiarealet må det etableres fangdam med sedimentasjonsbasseng. Arealet bør
utgjøre min. 1 % av deponiarealet. Det bør være et dypere basseng med steinsatt overløp/terskel
til et grunnere basseng. Derfra må det være overløpet fordeles jevnt utover til godt etablert
vegetasjonssone. Dette må tømmes jevnlig etter behov.
Sedimentasjonsbasseng, rensetiltak og fordrøyningsbasseng må etableres før deponering starter.
Det bør etableres rutiner for vannovervåking når deponiet er i drift og etter oppfylt deponi.
Naturmangfold
Det skal samles nødvendig informasjon om naturverdier til å oppfylle Naturmangfoldloven §8 og
forskrift om konsekvensutredninger, både med hensyn på verdier og inngrepets påvirkning.
Naturmangfold skal utredes med vekt på enkeltlokaliteter, leveområder og landskapsøkologiske
sammenhenger. Hensynet til Hønstadvatnet skal vurderes spesielt.
Friluftsliv og rekreasjon
Området ligger som en innfallsport til Malvikmarka og er mye brukt av turgåere. Det går en
skiløype rett gjennom planområdet. Denne må midlertidig legges om i forbindelse med
deponeringen. Avhengig av anslått driftstid bør det vurderes mulighet for permanent omlegging
av skiløypa.
Hensynet til skiløype, samt mulighet for ny plassering av parkering i tilknytning til skiløypa skal
inngå som en del av vurderingene i planmaterialet. Parkering til friluftsliv/skiløypa bør plasseres
nær skiløpa. Det vil stilles rekkefølgekrav tilknyttet skiløypa.
Malvik IL og Idrettsrådet må varsles om planoppstart og høring. De kan bistå med kunnskap i
omlegging av skiløype og parkering.
Landbruk
Det må utarbeides en jordbruksfaglig vurdering av deponering av masser og istandsetting av
arealene til jordbruksformål.
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Tiltakshaver må sjekke med beitelaget, om tiltaket kommer i konflikt med sperregjerder mellom
innmark og utmark og eventuelt sette opp nytt sperregjerde.
Det må utarbeides en matjordplan av foretak med landbruksfaglig kompetanse. Matjordplanen
må vise hvordan ny dyrkajord skal bygges opp med matjordlag (A-sjikt), temporært jordlag (Bsjikt) og undergrunnsjord.
Det må utarbeides en etappeplan for deponiet for ferdigstilling til nytt jordbruksareal i minimum
2 etapper for å begrense åpen anleggsflate med stor fare for avrenning til vassdrag.
Før deponering starter, må eksisterende matjord og/eller skogsjord tas av og brukes til nytt
matjordlag.
All jord som lagres midlertidig til nytt matjordlag og B-sjikt må tilsås så snart som mulig med
egnet frøblanding for å hindre tilgroing med ugras og støvflukt.
Det må sikres at nytt jordlag i øverste dybde på minimum 1,2 meter (A og B sjikt) blir fri for
stein og grove fraksjoner med tanke på fremtidig drenering og jordarbeiding.
Ved deponeringen må det legges stor vekt på sikring av god jordstruktur med tanke på nytt
jordbruksareal. Når oppfylling er gjennomført må jordløsning vurderes for å rette opp i
strukturskader.
Deponiarealet må dreneres systematisk etter at oppfylling er gjennomført.
Av hensyn til ny jordstruktur og avrenning til vassdrag, bør det dyrkes gras på arealet i minst 5 år
etter ferdigstilling.
For jordflytting og deponering av rene masser vises til blant annet følgende:
Veileder fra Vestfold fylkeskommune om utarbeiding av matjordplan
Veileder for deponering av rene masser i Trondheimsregionen
Veileder om jordflytting fra Nibio
Landskapsbilde/kulturlandskap
Tiltaket ligger innenfor kulturlandskapet Hønstad-Herjuan som er omtalt i Stusdal (2006).
Påvirkning på kulturlandskapet må vurderes.
Kulturminner
Ingen kjente kulturminner som blir direkte berørt av tiltaket, men det er registrer et kulturminne
på jordet rett nord for planområdet. Den generelle aktsomhetsplikten gjelder.
Grunnforhold/geoteknikk
Det må gjøres en vurdering av grunnforholdene på deponiområdet. Området ligger delvis under
marin grense. Det må følge en geoteknisk vurdering med planforslaget.
Områdestabilitet ved ferdig oppfylt deponi må inngå i geoteknisk vurdering.
Klima og miljø
Se statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning.
Planforslagets påvirkning på klimagassutslipp og klimatilpasning må omtales i planforslaget.
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Eiendomsforhold
Det er uklare eiendomsgrenser mot nabo i øst. Det må avklares med grunneier om det er
behov/ønske om mer nøyaktige eiendomsgrenser.
Deponimasse
Kravet til deponimassene må beskrives for å kunne tilfredsstille hva som er rene masser.
Anleggsplan/driftsplan
Det må utarbeides driftsplan for deponiet, der blant annet anleggstiden i uka beskrives. Det må
også utformes bestemmelser som sikrer at utfylling skal gjøres i henhold til denne planen.
Det må settes frist for ferdigstilling av tiltaket. Ved eventuell mangel på deponimasser, må andre
entreprenører få tilgang til deponering av masser.
Se også tilbakemelding ovenfor tilknyttet landbruk.
Illustrasjonsplan/illustrasjoner
Det skal utarbeides en illustrasjonsplan, som viser alle tiltak innenfor området. Areal for ulike
formål må belyses.
Etappevis oppfylling må visualiseres med plan for oppfylling fra opprinnelig terreng til
terrengnivå ved overføring til jordbruksareal. Det må vises til et overordnet volumregnskap.
3D-modell må benyttes for å vise virkninger for naboer og området for øvrig.
Øvrig
Nye momenter og krav vil kunne fremkomme som en del av planprosessen og politisk
behandling, og avklaringer i oppstartsmøtet må tas med forbehold.
Påvirkning på nærområdet
Tiltaket vil medføre nyskapt trafikk, støv og støy, i tillegg til eksisterende virksomheter i
nærområdet. Tiltaket vil også i større eller mindre grad påvirke eksisterende friluftstilbud,
kulturlandskap og dyrkamark.
Risiko- og sårbarhetsanalyse
Reguleringsplanforslaget skal inneholde en risiko- og sårbarhetsanalyse. ROS-analysen skal være
utarbeidet med bakgrunn i DSBs veileder.
 Skal inneholde en analyse med beskrivelser og ikke en ren sjekkliste med kryss under
«ja» eller «nei».
 Skal inneholde en kildeliste til analysen.
 Må ha kommunens ROS-analyser, fylkes-ROS, andre tilstøtende områders ROS-analyser
og kommunens beredskapsplanverk som en naturlig del av kildegrunnlaget i tillegg til
NVE og NGU med flere.
 Skal ha en vurdering av et endret klima.
Rekkefølgekrav og avtaler
Rekkefølgekrav og utbyggingsavtale kan bli aktuelt, men det er ikke klart på det nåværende
tidspunkt hva det vil omfatte. En videreføring av rekkefølgekrav om flytting og opparbeiding av
skiløype må påregnes, og det bør i planprosessen vurderes hvordan dette skal gjennomføres,
sammen med plassering av mulig ny parkeringsplass i tilknytning til skiløypa. Kommunen ser
det som en fordel at prosessen med avtale koordineres med planprosessen.
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Det er allerede pågående planarbeid med deponi i nærområdet. Varighet på deponi strekker seg
gjerne ut i et langt tidsperspektiv. Det må settes frist for ferdigstilling av tiltaket. Ved eventuell
mangel på deponimasser, bør andre entreprenører få tilgang til deponering av masser.
Samarbeid og medvirkning
Planoppstart skal annonseres i Adressa og på kommunens hjemmeside – jfr. PBL. Før
annonsering skal plangrense i SOSI-format og forslag til tekst være oversendt og godkjent av
Malvik kommune, dette sendes til saksbehandler.
Berørte parter og høringsinstanser skal varsles om planoppstart ved brev. Varslingsliste over
berørte parter ligger vedlagt. I tillegg finner dere kontaktinfo til frivillige lag og organisasjoner
på Malvik kommunes hjemmeside. Husk at referat fra oppstartsmøtet skal vedligge
oppstartsvarsel.
Vi deltar gjerne i møter underveis i arbeidet med planforslaget.
For spørsmål knyttet til tekniske løsninger, kan kontaktperson kontaktes direkte. Vurderinger og
øvrige spørsmål rettes til saksbehandler.
Kontaktpersoner hos Malvik kommune er:
Plan (saksbehandler): Tonje Rønneberg Devik, tonje.devik@malvik.kommune.no
Vann og avløp: Sturla Jacobsen, sturla-gisle.jakobsen@malvik.kommune.no
Veg og renovasjon: Randi Garberg, randi.garberg@malvik.kommune.no
Miljø: Tine Sköll Johansen, tine.skoll.johansen@malvik.kommune.no
Landbruk: Johan Forbord, johan.forbord@malvik.kommune.no
Kart og oppmåling: Asbjørn Fiskvik, afi@malvik.kommune.no
Utbyggingsavtale: Lars-Gøran Strømhaug, lars-goran.stromhaug@malvik.kommune.no
For andre aktuelle avklaringer, ta kontakt med plansaksbehandler.
Annet
Beskrivelsen av planforslaget og illustrasjoner må være i samsvar med det som sikres i plan og
bestemmelser.
Kommunens kommentarer og anbefaling
Administrasjonen anbefaler oppstart av planinitiativet.
Dersom det er stillstand i prosessen med å utarbeide plan i mer enn ett 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.
Det vil kunne tilkomme gebyr for arbeid fram til det tidspunktet, jf. formalkrav og
gebyrregulativ.
Vedlagt ligger formalkrav til levert materiell, varslingsliste og mal for planbestemmelser og
planbeskrivelse.
Vi ser fram til det videre arbeidet med planen!
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Vedlegg:
Formal- og dokumentasjonskrav
Varslingsliste
Mal for planbeskrivelse
Mal for planbestemmelser

Med hilsen
Tonje Devik
rådgiver plan
Telefon: 908 19 988
E-post: tonje.devik@malvik.kommune.no
Dokumentet er elektronisk godkjent og kan være uten underskrift.
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