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2.gangsbehandling av detaljregulering for landbruksområde/massedeponi
på Vasseljen og Søre Bromset
legge til rette for etablering av midlertidig deponi for løse masser med
etterbruk jordbruk og omlegging av bekkeløp
Olav Vasseljen og Magne Andersen Drage/Sigrid Lund Drage
Vasseljen (gnr/bnr 27/1) og Søre Bromset (gnr/bnr 26/1) ved
Markabygdvegen i Malvik kommune
regulert til LNF
Planlegger: GeoTydal AS
Tiltakshaver: Tverås Maskin og Transport

Bildet til venstre viser planområdets plassering i forhold
til E6 og Leistadkrysset.

Saken ble sist behandlet i planutvalget den 12.6.2014 med følgende vedtak:
”Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 12-10 og § 12-11 legges detaljreguleringsplan
massedeponi for landbruksområde, Vasseljen og Søre Bromset ut til offentlig ettersyn.
Godkjent reguleringsplankart, digitalt (SOSI og PDF), skal leveres kommunen før forslaget kan
sluttbehandles. Ber om at utskrift av gjennomført sosi-kontroll legges ved oversendelsen.”

I samsvar med plan- og bygningsloven § 12-10, varslet kommunen gjennom dagspressen (juni
2014) om offentlig ettersyn av Detaljregulering massedeponi for landbruksområde, Vasseljen og
Søre Bromset. Samtidig ble det sendt skriftlig varsel til offentlige og kommunale instanser, samt
rettighetshavere.

Offentlig ettersyn – merknader
Planen har ligget ute til offentlig ettersyn i perioden 23.6.2014 - 20.8.2014, og følgende
merknader er mottatt (se vedlegg 4) og bearbeidet:
Merknad fra:
Sør-Trøndelag fylkeskommune
1. Kan ikke ut fra kulturminneregisteret se at det
er registrert automatisk fredede kulturminner
innen området. Selv om registeret er noe
mangelfullt, vurderer fylkeskommunen det til å
være liten risiko for at planen vil komme i
kontakt med slike. Minner likevel om den
generelle aktsomhetsplikten etter § 8 i
kulturminneloven. Dersom en under
opparbeidingen skulle støte på noe spesielt i
grunnen (mulig fredet kulturminne), må en
stanse arbeidet og varsle fylkeskommunen.
2. For øvrig ingen merknader til planforslaget.
Ingen vilkår for egengodkjenning.

Rådmannens kommentar
1. I Generelle bestemmelser sikres forholdet til
kml § 8.

2. Tas til orientering.

Statens vegvesen – Region midt
1. Ingen merknader til planforslaget.
Direktoratet for mineralforvaltning
1. Registrerer at det i NGU sin grusbase er
registrert en grusressurs like nord for
planavgrensningen. DMF kan ikke se at planen
slik den foreligger nå kommer i konflikt med
denne ressursen.
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
1. Fylkesmannen er positiv til tiltak som fører til
ny dyrkamark, gitt at tiltaket ivaretar
miljøinteressene på en god måte. For å sikre at
deponiområdet faktisk kan brukes til
jordbruksformål etter at deponiperioden er
avsluttet, anbefales kommunen å sikre visse
forhold gjennom reguleringsbestemmelsene.
Gjelder særlig hvilke masser som kan brukes i
deponiet, hvordan deponiet bygges opp,
helningsgrad etter at deponiperioden er
avsluttet, at det lages en plan for
jordbruksdrenering, samt krav om at
jordbruksdreneringen etableres innen en viss
tidsfrist etter endt deponering. Påpeker at det
kan være hensiktsmessig å kreve at
agronomisk kompetanse bidrar ved utarbeiding
av driftsplanen.
2. Påpeker at planen ikke inngår som en del av
deponiprosjektene i IKAP. Kjenner til at det
har vært jobbet med reguleringsplan for
Vasseljen og Søre Bromset i flere år og anser
det derfor som akseptabelt at det åpnes for
deponidrift i dette området før IKAP-områdene
er benyttet.
3. Reguleringsplanen for deponi på Vasseljen og
Søre Bromset er en av de første større
reguleringsplaner for deponi i Malvik
kommune. Behandling og utforming av denne
planen vil gi føringer for senere planer. Det er
derfor viktig at planen (med bestemmelser) blir
så god at den kan fungere som et eksempel for
senere deponiplaner.
4. Planmaterialet framstår som grundig og godt
og det skal lages en driftsplan med rutiner for
drift av deponiet. Påpeker at en slik driftsplan
ikke vil være juridisk bindende, det er derfor
viktig at planbestemmelsene er tydelige og
konkrete og gir forutsigbarhet for både
grunneier, entrepenør og berørte myndigheter.
Klare reguleringsbestemmelser gir kommunen
mulighet til å følge opp driften av deponiet og
gi pålegg om retting dersom driften gir
negative konsekvenser for omgivelsene. For å
sikre at driften skjer etter intensjonen må
reguleringsbestemmelsene skjerpes inn.
Følgende temaer må sikres gjennom
bestemmelsene:
a. Rene masser. "Fylkesmannen har
innsigelse til planen inntil det er tatt
inn bestemmelser som sikrer at
kvaliteten på massene som deponeres
må tilfredsstille tilstandsklasse 1
(normverdiene) angitt i Klif-veileder

1. Tas til orientering.

1. Tas til orientering.

1. Planbestemmelse 1. sier at det kun tillates
deponert masser som tilfredsstiller
tilstandsklasse 1 i henhold til Klif-veileder TA2553/2009 "Tilstandsklasser for forurenset
grunn". Det er for øvrig nå tatt inn i siste punkt
som omhandler driftsplanen at den skal
regulere og ivareta følgende: "Avslutning av
deponiet med beskrivelse av oppbygging og
sjikting av jorda for å sikre tilfredsstillende
dyrkningsforhold og vise opplegg for
jordbruksdrenering etter endt deponering."

2. Tas til orientering.

3. Rådmannen er enig i denne vurderingen.

4. .

a. Dette forholdet er nå tatt inn i
planbestemmelse 2. Felles
bestemmelser. Fylkesmannen har i epost av 7.5.2015 bekreftet at
innsigelsen er møtt, såfremt ordlyden
tas inn i planbestemmelsen.

b.

c.

d.

e.

TA-2553/2009 Tilstandsklasser for
forurenset grunn. Utførende selskap
har ansvar for mottakskontroll og skal
dokumentere massenes mengde,
opprinnelsessted og renhet.
Mottakskontroll skal være etablert før
driften igangsettes."
Påpeker at det er positivt at det i
driftsplanen skal utarbeides rutiner for
å hindre tilkjøring av masser som
inneholder uønskede/svartelista arter.
Fylkesmannen mener dette med fordel
også kunne vært sikret gjennom
bestemmelsene.
Støv og støy. Det er i planbeskrivelsen
nevnt avbøtende tiltak for å redusere
støvulemper; adkomst fra kommunal
veg skal asfalteres i en strekning på
100 meter og denne strekningen skal
systematisk skrapes for å unngå
støvflukt. Videre skal deponiet saltes i
tørre perioder. Fylkesmannen mener
disse avbøtende tiltakene med fordel
kan tas inn i bestemmelsene.
Vassdrag. Fylkesmannen mener det er
uheldig med inngrep i
Herjuvassbekken og anbefaler at det
ikke gjøres inngrep i bekken. Deponiet
kan etableres inntil bekken (med en
kantsone på 10 meter), men uten at
selve bekkeløpet berøres. Hvis det av
geotekniske årsaker er nødvendig med
sikring av bekken, må dette gjøres på
mest mulig skånsom måte. Nytt
bekkeløp må opprettholde sin
økologiske funksjon og kontinuitet.
NVE har kunnskap om forbygning av
vassdrag. Fylkesmannen ber om at
NVE rådføres om hvordan nytt
bekkeløp skal etableres. Kommunen
har satt som krav at nytt bekkeløp skal
vises på plankartet før planen vedtas.
Fylkesmannen støtter dette og
forutsetter at plankartet rettes opp før
vedtak av planen.
Avrenning til vassdrag. Synes som at
formulering av rekkefølgebestemmelse
sier at fangdammer, fordrøynings- og
sedimentasjonsbasseng skal etableres
som en del av bekken. Påpeker at dette
vil være svært uheldig. Antar at dette
ikke er intensjonen med
bestemmelsen. Påpeker at det i
bestemmelsene må stilles krav til at
avrenning fra deponiområdet må
overvåkes før, under og etter
deponidrift for å registrere endringer
som følge av driften. Fylkesmannen
har innsigelse til planen inntil det er
tatt inn en bestemmelse om etablering
av fangdammer og fordrøynings- og
sedimentasjonsbasseng samt at
avrenning fra deponiområdet må
overvåkes før, under og etter

b. Tas til orientering.

c. Rådmannen er enig og fremmer
planforslaget med bestemmelser som
omhandler dette. Asfaltering og
skraping av adkomst er tatt inn i
bestemmelse 3.1.1. Salting i tørre
perioder er tatt inn under bestemmelse
2 Felles bestemmelser.

d. Rådmannen har tiltro til at oppbygging
av bekkeløp vil gjennomføres på best
mulig måte, både med tanke på
framtidig jordbruksareal og bekkens
økologiske funksjon. I bestemmelse
4.1 er det tatt inn at det ved
prosjektering av nytt bekkeløp skal
benyttes fagkyndig kompetanse for å
sikre at bekkeløpet bygges opp på rett
måte og rett hensyn relatert til dette
tas. Kommunen har for øvrig ikke satt
som krav at nytt bekkeløp skal vises på
plankart. Derimot forutsatte
kommunen i saksfremlegg til 1. gangs
behandling av planforslaget at ny
illustrasjon som viser bekkeløp med
tilbakebuktninger blir tatt inn i
planbeskrivelsen. Dette er nå gjort.

e. Bestemmelse 6.1 er nå omskrevet slik
at det ikke lenger ser ut som at
fangdammer, fordrøynings og
sedimenteringsbasseng skal etableres
som en del av bekken. Rutiner for
overvåking av avrenning fra
deponiområdet før, under og etter
deponidrifta skal utarbeides som en del
av driftsplanen for deponeringa. Denne
skal godkjennes av kommunen.

f.

deponidrift for å registrere endringer
som følge av driften.
Kantvegetasjon. I bestemmelse om
kombinerte grønnstrukturformål står
det at avstand mellom bekken og
nydyrket areal skal være minimum 6
meter. I påfølgende bestemmelse står
det at vegetasjonsskjerm skal ha en
bredde på minimum 10 meter. Dette
må rettes opp i. Fylkesmannen
vurderer at vegetasjonssonen bør ha en
bredde på minimum 10 meter på begge
sidene av bekken for å ivareta
kantskogens økologiske funksjon. Det
står i bestemmelsene at "vegetasjonen
kan tynnes forsiktig". Fylkesmannen
påpeker at vegetasjonen ikke kan
tynnes mer enn at sonens funksjon og
kontinuitet opprettholdes. Dette bør
fremgå av bestemmelsene. Står videre
at "Trær langs elvekanten bør stå".
Fylkesmannen påpeker at trær i
vegetasjonssonen skal stå med tanke
på blant annet skygge, temperatur og
næring til bunndyr og fisk.

Norges vassdrags- og energidirektorat
1. NVE savner en noe mer utførlig beskrivelse av
volumer, levetid for fylling i deponiet og hvor
en antar at massen vil komme fra.

2. NVE anser forholdet til skredfare som godt
ivaretatt og avklart.
3. Når bekk skal legges tilbake er det svært viktig
at det benyttes kompetente rådgivere slik at en
oppnår tett elvebunn og unngår å miste vannet,
noe som ikke er uvanlig ved flytting og heving
av bekker. NVE kan ikke se at det er benyttet
hydrologisk kompetanse for å vurdere behovet
for flomreduserende tiltak og de forutsetter at
dette benyttes før tiltaksgjennomføring, og ber
om at det tas inn krav om bruk av slik
kompetanse i bestemmelsene.
4. Vedlagt planmateriale beskriver i all hovedsak
tiltakets konsekvenser og avbøtende tiltak for
vassdraget på en god måte. NVE anser det slik
at det ikke er behov for konsesjonsbehandling
etter vannressurslovens bestemmelser (jfr.
VRLs § 20, første ledd bokstav d), da dette vil
medføre unødvendig dobbeltsaksbehandling å
gjennomføre en parallell konsesjonsbehandling
etter vannressursloven i tillegg til en prosess
etter plan- og bygningsloven.

f.

Bestemmelsen er endret slik at det
kommer klarere frem hva som menes
med denne; vegetasjonsskjerm skal ha
en gjennomsnittlig bredde på
minimum 10 meter på begge sider av
nytt bekkeløp. Mellom bekkekant og
kant av nydyrket areal skal det gjenstå
en sone på minimum 6 meter der hvor
bekkeløp svinger. Dette av hensyn til
best mulig arrondering av
jordbruksarealet, samt sikre at det
settes igjen et bredt nok
vegetasjonsbelte mot bekkekant.
Bestemmelse om hva driftsplanen skal
ivareta, er endret til at trær langs
elvekanten skal stå med tanke på
skygge, temperatur, næring til bunndyr
og fisk etc.

1. I geoteknisk vurdering fra Rambøll antas det at
oppfylling til kote +132 er hensiktsmessig i et
antatt metertykt lag. Fyllingsnivåer fastsettes
ikke før i driftsplan, som skal godkjennes av
Malvik kommune. Kun rene klasser i
tilstandsklasse 1 skal deponeres.
2. Tas til orientering.
3. I bestemmelse 4.1 er det tatt inn at det skal
benyttes fagkyndig kompetanse for
prosjektering av nytt bekkeløp.

4. Tas til etterretning. Fritak fra å søke konsesjon
i henhold til vrl § 20, første ledd bokstav d) tas
inn i vedtaket.

Oppfølging av og endringer siden vedtaket fra 1.gangsbehandling
Det er gjort endringer i planbestemmelser (se vedlegg 1) og planbeskrivelse (se vedlegg 3)
siden forrige behandling i planutvalget:

Planbestemmelsene
2. Felles bestemmelser
 Tatt inn "Det tillates kun deponert masser som tilfredsstiller tilstandsklasse 1 i henhold
til Klif- veileder TA-2553/2009 «Tilstandsklasser for forurenset grunn». Utførende
selskap/grunneier har ansvar for mottakskontroll og skal kunne dokumentere massenes
mengde, opprinnelsessted og renhet. Mottakskontroll skal være etablert før driften
igangsettes."
 Tatt inn "Midlertidig deponi kan saltes i tørre perioder for å forebygges støvflukt.
Kommunen kan gi påbud om støvdempende tiltak om det fra kommunens side anses som
nødvendig."
2.2.2 Driftsplanen skal regulere og ivareta følgende punkter:
Tatt inn følgende nye punkt:
 "Opplegg for stikkprøver av deponerte masser."
 "Opplegg for fylling og lukking av myra, fyllingsnivåer og soner. Fyllingsnivåer og
opplegg for fylling skal følge den til enhver tid gjeldende geotekniske vurdering. "
(understreket tekst tatt inn før 2. gangs behandling).
 "Sikre lokal stabilitet under oppfyllingsarbeidene."
 Endret tekst hvor ordet bør er byttet ut med ordet skal "…men trær langs elvekanten skal
stå med tanke på skygge, temperatur, næring til bunndyr og fisk etc."
 "Rutiner for vedlikehold av fangdammer, fordrøynings- og sedimenteringsbasseng, både
under og etter ferdig deponiperiode." (understreket tekst tatt inn før 2. gangs
behandling).
 "Rutiner for overvåking av avrenning fra deponiområdet før, under og etter deponidrifta
for å kunne dokumentere endringer som følge av tiltaket."
 "Avslutning av deponiet med beskrivelse av oppbygging og sjikting av jorda for å sikre
tilfredsstillende dyrkningsforhold og vise opplegg for jordbruksdrenering etter endt
deponering." (understreket tekst tatt inn før 2. gangs behandling).
3.1.1 Adkomstvei
 Lagt til: "Adkomst fra kommunal veg og inn på deponiområdet asfalteres i en lengde av
ca. 100 meter. Asfaltert strekning skal skrapes/rengjøres systematisk og etter behov, for
å hindre forurensing av kommunal vei med løsmasser fra deponiet".
4.1 Kombinert grønnstrukturformål
 Lagt til: "Det skal benyttes fagkyndig kompetanse for prosjektering av nytt bekkeløp."
5 Landbruks-, natur og friluftsområde samt reinsdrift
 Bestemmelse 5.2 har fått presisering om at fangdammer, fordrøynings- og
sedimenteringsbasseng skal plasseres innenfor planområdet.
7 Rekkefølgebestemmelser
 7.1 er omformulert slik at det kommer frem at fangdammer, fordrøynings- og
sedimenteringsbasseng skal etableres i tillegg til nytt bekkeløp før oppfylling kan starte.
Altså ikke plassert i ny bekk, slik bestemmelsene slik de lå ved offentlig ettersyn av
planforslaget kunne leses.
 7.2 er ny rekkefølgebestemmelse: "Før oppfylling starter må nytt bekkeløp være sikret
mot utglidning og avrenning fra fyllmasser ut i bekkeløpet."
 7.3 er ny rekkefølgebestemmelse: "Plan for punkt 6.1 og 6.2 skal utarbeides og
forelegges for godkjenning av kommunen før oppfylling kan starte."

Planbeskrivelse
Planbeskrivelsen er endret i henhold til reviderte bestemmelser. I tillegg er det utarbeidet en ny
prinsippskisse for nytt bekkeløp, samt beskrevet hvordan bekkeløpet skal endres.

For mer detaljer og bakgrunn for planarbeidet henvises det til vedlagt planbeskrivelse, samt
saksframlegget fra 1.gangsbehandling.

Vurdering
Innsigelse til planforslaget
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har reist følgende innsigelser til planforslaget:
1. Med bakgrunn i forurensningslovens forbud mot forurensning og spredning av
forurensning må det tas inn en bestemmelse som sikrer at kvaliteten på massene som
deponeres må tilfredsstille tilstandsklasse 1 (normverdiene) angitt i Klif-veileder TA2552/2009 Tilstandsklasser for forurenset grunn. Utførende selskap har ansvar for
mottakskontroll og skal dokumentere massenes mengde, opprinnelsessted og renhet.
Mottakskontroll skal være etablert før driften igangsettes.
2. Med bakgrunn i plan- og bygningsloven § 1-8 og nasjonale forventninger må det tas inn
en bestemmelse som sikrer etablering av fangdammer, fordrøynings- og
sedimentasjonsbasseng og at avrenning fra deponiområdet må overvåkes før, under og
etter deponidrift for å registrere endringer som følge av driften.
Forholdene det er reist innsigelse til er tatt inn i reguleringsplanens bestemmelser. Reviderte
dokumenter er forelagt Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, og innsigelsene er vurdert som møtt.
Andre forhold
Planbeskrivelsen viser hvordan nytt bekkeløp i prinsippet skal bygges opp og det er tatt inn en
ny prinsippskisse som bedre viser hvordan nytt bekkeløp skal ligge i framtidig situasjon.
Nøyaktig utforming av nytt bekkeløp bestemmes i driftsplan, hvor det skal benyttes fagkyndig
(hydrologisk) kompetanse. Driftsplanen skal godkjennes av kommunen før tiltakene
(massedeponering for landbruksformål og omlegging av bekk) kan igangsettes.
Oppsummering
NVE har gitt tilbakemelding om at det ikke vil være nødvendig å søke om konsesjon for tiltak i
vassdrag, da dette forholdet anses som tilstrekkelig belyst gjennom planprosessen for denne
reguleringsplanen. Det vil fortsatt være nødvendig å søke fylkeskommune eller fylkesmann om
tillatelse etter forskrift om fysiske tiltak i vassdrag.
Da planforslaget ikke er i tråd med kommuneplanens arealdel, skal forslaget til
reguleringsplanen sluttbehandles i kommunestyret, jf delegasjonsreglementet. Planforslaget er
derfor meldt opp til både utvalget for areal og samfunnsplanlegging (ARESAM) og
kommunestyret. Vedtaket fra utvalg ARESAM oversendes med saken for
kommunestyrebehandling.

Rådmannens innstilling
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas reguleringsplan for
Landbruksområde/massedeponi Vasseljen og Søre Bromset på følgende vilkår:
Ingen vilkår.
Angående forholdet til konsesjonsplikt i henhold til tilbakemelding fra NVE (datert 16.7.2014),
med henvisning til vannressursloven § 20 første ledd bokstav d), gis det fritak fra
konsesjonsbehandling etter vannressurslovens bestemmelser. Det må fortsatt søkes tillatelse
etter forskrift om fysiske tiltak i vassdrag, rettet til fylkeskommune eller fylkesmann.
Rådmannen innarbeider endringer før vedtaket kunngjøres.
Oppdatert plankart med SOSI-fil skal leveres kommunen før vedtaket kunngjøres. …/…
Godkjent reguleringsplan, digital (SOSI og PDF) skal leveres kommunen før vedtaket
kunngjøres.
For øvrig vedtas plan og bestemmelser som forelagt.

Behandling i Utvalg for areal og samfunnsplanlegging - 21.05.2015
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Innstilling til kommunestyret fra Utvalg for areal og samfunnsplanlegging - 21.05.2015
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas reguleringsplan for
Landbruksområde/massedeponi Vasseljen og Søre Bromset på følgende vilkår:
Ingen vilkår.
Angående forholdet til konsesjonsplikt i henhold til tilbakemelding fra NVE (datert 16.7.2014),
med henvisning til vannressursloven § 20 første ledd bokstav d), gis det fritak fra
konsesjonsbehandling etter vannressurslovens bestemmelser. Det må fortsatt søkes tillatelse
etter forskrift om fysiske tiltak i vassdrag, rettet til fylkeskommune eller fylkesmann.
Rådmannen innarbeider endringer før vedtaket kunngjøres.
Oppdatert plankart med SOSI-fil skal leveres kommunen før vedtaket kunngjøres. …/…
Godkjent reguleringsplan, digital (SOSI og PDF) skal leveres kommunen før vedtaket
kunngjøres.
For øvrig vedtas plan og bestemmelser som forelagt.

Behandling i Kommunestyret - 01.06.2015
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak i Kommunestyret - 01.06.2015
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas reguleringsplan for
Landbruksområde/massedeponi Vasseljen og Søre Bromset på følgende vilkår:
Ingen vilkår.
Angående forholdet til konsesjonsplikt i henhold til tilbakemelding fra NVE (datert 16.7.2014),
med henvisning til vannressursloven § 20 første ledd bokstav d), gis det fritak fra
konsesjonsbehandling etter vannressurslovens bestemmelser. Det må fortsatt søkes tillatelse
etter forskrift om fysiske tiltak i vassdrag, rettet til fylkeskommune eller fylkesmann.
Rådmannen innarbeider endringer før vedtaket kunngjøres.
Oppdatert plankart med SOSI-fil skal leveres kommunen før vedtaket kunngjøres. …/…
Godkjent reguleringsplan, digital (SOSI og PDF) skal leveres kommunen før vedtaket
kunngjøres.
For øvrig vedtas plan og bestemmelser som forelagt.

