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1. BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET  
 
1.1 Hensikten med planarbeidet  

 
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for etablering av massedeponi i øvre del av Dålån på 
Leinstrand. Arealet ligger sør for Ringvål i et landbrukslandskap, og er del av en vegetasjonskledt 
ravinedal. Området er ca 30 daa, hvor grunneier for gnr 158/1 ønsker øvre del av dalen på sin 
eiendom oppfylt med rene masser. Området er i dag hverken i bruk som som jordbruks- eller 
friluftsareal. Hensikten er at området etter endt deponering skal styrke næringsgrunnlaget for 
gårdsdriften på eiendommen ved at arealet etter oppfylling kan benyttes til jordbruk.  
 
Hovedtema prosessen skal vurdere:  

• Konsekvens for naturmangfoldet i dalen og omkringliggende område som følge av oppfylling 
• Konsekvens for jordbruksdriften  
• Avdekke lokalitetenes egnethet for deponi ut fra geografisk plassering i forhold til 

utbyggingsområdene/ny E6, infrastruktur og antakelsen om få trafikale utfordringer 
• Konsekvens for klima for sjøøretten og biologi forøvrig i Buskleinbekken som følge av 

oppfylling av området 
 

1.2 Planprogrammet  
 
Formålet med planprogrammet er beskrevet i plan- og bygningsloven § 4-1 og i forskrift om  
Konsekvensutredning § 6. Planprogrammet skal redegjøre for formålet med planen samt avklare  
hvilke problemstillinger som anses som viktige i forhold til miljø og samfunn. Det skal gis en  
beskrivelse av innholdet i planen og omfanget av planarbeidet. Det innebærer at planprogrammet  
skal avklare hvilke alternativer som skal vurderes og hvilke utredninger som anses som  
nødvendige for å gi et samlet bilde av tiltakets konsekvenser for miljø, naturressurser og  
samfunn. Planprogrammet skal også redegjøre for planprosessen med frister og opplegg for  
medvirkning.  
  
Planprogrammet skal legges ut til høring og offentlig ettersyn i minimum 6 uker.  
 
1.3 Krav om konsekvensutredning  
 
Området er i kommuneplanens arealdel 2012-2024 avsatt til LNF-område. Reguleringsplanen for 
massedeponiet er vurdert etter omfangskriteriene for utredningsplikt i forskrift om 
konsekvensutredning for planer etter plan- og bygningsloven av 26. juni 2009. Forskriftens § 3 og § 4 
slår fast hvilke planer og tiltak som skal behandles etter forskriften. I dette tilfellet gjelder:  
  
§ 3-b: Reguleringsplaner som inneholder tiltak nevnt i vedlegg II til forskriften.  
Vedlegg II, pkt. 12: Større deponier for masse på land og i sjø.  
  
§3-d: Detaljreguleringer som innebærer endring av kommuneplan eller områderegulering.  
 

Det er i oppstartsmøtet vurdert at § 4 b og f utløser krav om at det skal fastsettes planprogram 
og utarbeides konsekvensutredning i denne saken. Det er vurdert at Dålån er et område som er 
særlig viktig for naturens mangfold (§ 4 b).  
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2. PLANOMRÅDET  
 
2.1 Planområdet  
Planområdet ligger på gnr/bnr.158/1 Leinan Øvre i Trondheim kommune. Dalen eies foruten gnr/bnr. 

158/1, av gnr/bnr. 159/2 Slåttbakken samt gnr/bnr. 157/2 Leinan Nedre. Dålån går nord-sør og ligger 

sør for Ringvål, nord for riksveg 707, samt øst for Leinbakkan. Dalens øvre del består i et svært spredt 

bebygd område bestående av jordbruksareal og gårdsbruk. Planområdet består av løvskog og 

området er nærmest ufremkommelig som følge av tett gråor. Planområdet er skyggefullt. I bunnen 

går en bekk, Buskleinbekken. Buskleinbekken har i dag redusert vannkvalitet pga forurensning blant 

annet fra kloakk og generell avrenning. 

 
 
Figur 2. Planområde gnr/bnr. 158/1 merket med blå skravur, planlagt fyllingsområde merket med blå 
ruter. 
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2.2 Dagens arealbruk 
 
Området er del av en ravinedal og beskrives av Rambøll v/biolog Geir Frode Langelo (vurdering av 
naturverdier utført den 29.10.2013) som rester av en ravine. I bunnen går en bekk, Buskleinbekken. 
Dybden på ravinen er ca 20 meter. Området er et NLF-område, men benyttes pr i dag hverken til 
landbruksformål eller tur/rekreasjonsområde for befolkning i nærområdet. Kraftlinje går over del av 
området. Området ligger utenfor markagrensa og utenfor Leinstrandskorridoren (viltkorridor).  
 
2.3 Bebyggelse  
 
Inntil planområdet ligger det fire omkringliggende gårdsbruk/småbruk. Disse er gnr/bnr. 158/1 
(tiltakshaver), 159/2, 157/2 og 158/4.  
 
2.4 Grunnforhold 
 
Grunnen langs Buskleinbekken består av leire, men kart over grunnforholdene viser at det er stor 
avstand til kvikkleiresoner eller punkt med kvikkleire påvist i prøve. Trondheim kommune har gjort 
boringer i dalen for å vurdere behov for erosjonssikring i bekken i forbindelse med at vann fra et 
boligfelt skulle ledes til bekken. Det vises til Trondheim kommunes rapport r1319. Det ble konkludert 
med at det ikke var nødvendig med erosjonssikring nedover i bekken.  
 
2.5 Naturmiljø  
 
I følge vurdering av naturverdier utført av Rambøll v/Geir Frode Langelo den 29.10.2013 vurderer en 
”området til å ha lokal verdi som leve- og yngleområde for spurvefugl, samt beite og skjul for elg og 
rådyr. I dette tilfellet er ravinen ganske liten og påvirket av tidligere inngrep. Øvre område har 
tidligere (1940-tallet) vært åpent og brukt som beiteområde. Vegetasjonen er triviell, og det finnes 
lignende områder i nærheten, bla ved Skjefstad.  
 
Artsdatabankens artskart viser en del observasjoner av fugl ved det planlagte deponiområdet. Av 
rødlistede arter er det registrert stær(NT) og sanglerke (VU). I tillegg er det en registrering fra 1977 
av gåsefot (VU). Denne registreringen er noe usikker, da det nevnes at lokaliteten ligger ved sørvendt 
berghammer. En kan ikke se at det ligger en slik berghammer i dette området. Det viser seg også at 
lokalitetsangivelsen for et annet funn av gåsefot i nærheten er feil”.   
 
Ravinedaler er vurdert som sårbare (VU) i Norsk rødliste for naturtyper, og er derfor definert som 
truet. 

Dålån er vist som et viktig viltområde på kommunens viltkart, med verdi B - regionalt stor verdi. 
Området er beskrevet i Vitenskapsmuseets rapport ”Viltområdekartlegging i Trondheim 
kommune” (zoologisk notat 2012-3), hvor det er vist som del av område 540. I nevnte rapport 
står det følgende: ”Vadbekken, Buskleinbekken og Egganbekken renner alle ut ved Leinøra 
naturreservat. Dette er lauvskogbevokste, sørvendte bekkedaler med en artsrik fuglefauna. Disse 
bekkedragene fungerer også som lokale viltkorridorer gjennom landbrukslandskapet de drenerer 
igjennom. ”  
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Figur 3. Utsnitt av Trondheim kommunes viltkart. Områder vist med rødt har verdi A – Svært viktig 
viltområde, gult har verdi B – Viktig viltområde, og grønt har verdi C – Områder med viltinteresser. 
 
Av de områder som er vurdert i notat fra ekspertmøte om Leinstrandskorridorens økologiske 
funksjon av dato 15.12.2014, er Dålån av de omsøkte deponiområder på Leinstrand eneste område 
utenfor korridoren.  
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Figur 4. Kart hentet fra notat fra ekspertmøte om Leinstrandskorridorens økologiske funksjon av dato 
15.12.2014. Dålån nord for Leinbakkan, er merket 4, utenfor hensynssone viltkorridor. De øvrige 
deponiområdene er merket med tallene 1 – 5.  Aktuelle områder for massedeponi merket gult og 
hensynssone viltkorridor i KPA merket med svart skravur.  
 
Buskleinbekken er et lakseførende vassdrag. Det foregår i dag et arbeid med å forbedre vassdraget 
for fisk nedenfor kulverten under fylkesveien. Dette gjøres av Statens vegvesen i samarbeid med 
kommunen. Buskleinbekken har i dag noe ustabil vannkvalitet og periodevis kan det forekomme økt 
belastning av næringsstoffer, sannsynligvis som følge av avrenning fra landbruksdrifta i området.  
 
2.6 Friluftsliv  
 
Planområdet benyttes per i dag ikke til friluftsliv.  
 
2.7 Kulturminner  
 
I følge Riksantikvarens database Askeladden er det ikke registrert noen kulturminner innenfor  
planområdet.  
 
2.8 Trafikkforhold  
 
Leinbakkan fra sør benyttes for å komme inn i planområdet. Avkjøring til Fjøsvollan og Leinbakkan er 
fra riksvei 707 som er koblet til rundkjøringa på Klett i sør. Fra en tar av fra riksvei 707 ved Mokorsen, 
passeres kun tre gårdsbruk før en er inne på planområdet.  Leinbakkan har fartsgrense 50 km/t. Det 
er få skoleunger langs strekningen, disse har tilrettelegging i form av offentlig skoleskyss.  
 



8 
 

Området er også tilgjengelig nordfra. Leinbakkan fra nord benyttes i så fall for å komme inn i 
planområdet med avkjøring fra Ringvålveien.  Fra en tar av fra Ringvålveien ned Leinbakkan, passeres 
6 villaer som ligger langs veien. Strekningen ned Leinbakkan er på 300 meter før en er inne på 
planområdet nordfra. Leinbakkan har fartsgrense som beskrevet over. Skoleunger langs strekningen 
er få, tilrettelegging i form av offentlig skoleskyss som beskrevet over.  
 
 
3. OVERORDNEDE RAMMER  
 
3.1 Regionale føringer 
 
IKAP gjennomførte i 2014 en regional utredning av områder for deponering av rene masser i 
Trondheimsregionen (IKAP 1). I den første høringsrunden (juni-september 2014) ba Trondheim, 
Melhus og Malvik kommune om regional utredning av flere områder, hvorpå Dålån var en av disse. 
Det ble gjort vedtak i bystyrets møte i Trondheim den 25.09.2014 om at Dålån kunne utredes videre. 
 
IKAP 2 utredet så tilleggsområdene. I utredningen ble Dålån (benevnt Leinan Øvre) ikke anbefalt å gå 
videre med:    
”Ivaretakelse av områdenes funksjon som leve- og spredningsområde for planter og dyr er en 
forutsetning for å opprettholde/forbedre funksjonen for vilt. Deponering av rene masser i områdene 
Storler, Skjefstad vestre og Benberg (utenom steinbruddet) og Leinan øvre mfl. er i strid med 
retningslinjene for hensynssone viltkorridor i KPA for Trondheim, samt bestemmelse § 11.3 i KPA om 
at økologiske funksjoner skal søkes opprettholdt”. 
 
Regionrådet i Trondheimsregionen vedtok i møte 13. februar 2015  å sende regional utredning av 
tilleggsområdene på høring. Bystyret i Trondheim gjorde så sitt vedtak den 26.03.2015,  sak PS 34/15 
pkt 3:    
”Bystyret avgir på vegne av Trondheim kommune følgende høringssvar til tilleggshøring av rapporten 
Massedeponi i Trondheimsregionen – regional utredning av områder for deponering av rene masser.  
3. Bystyret mener at områdene Skjefstad Vestre og Benberg, Leinan øvre m.fl. og Storler kan 
vurderes som deponiområder. Gjennom reguleringsmessige behandlinger må det gjøres grundige 
utredninger for å få vurdert ulike hensyn opp mot hverandre, der alle konsekvenser blir belyst. 
Hensynet til naturverdier, viltkorridor, klima og deponibehov må ivaretas på en god måte”.  
 
3.1 Kommuneplanens arealdel  
 
I gjeldende kommuneplans arealdel 2012-2024 er området avsatt til landbruks- natur- og 
friluftsområde (LNF-område). Massedeponi er ikke i tråd med arealformålet i kommuneplanens 
arealdel. 
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Figur 5. Utsnitt fra KPA hvor grønn farge viser LNF-område og skravur viser bevaring av naturmiljø, 
viltkorridor. Markering av planområdet merket med svart skravur omtrent midt i kartet.  
 
 
Det vises også til bestemmelser i KPA §§ 11.3 og 11.4. Området er også en naturlig flomveg med en 
bekk, og bestemmelsene i KPA §§ 16 og 17 gjør seg derfor gjeldende.  
 
3.2 Gjeldende regulering  
 
Planområdet er uregulert.  
 
3.3 Arealplaner under arbeid i tilstøtende områder  
 
Det er ingen tilstøtende planer under arbeid i området. Nord for planområdet er reguleringsplan 
R20130017, «Område mellom Leinbakken og Nytrøringen, ved Ringvålvegen, detaljregulering» 
vedtatt. Ellers er regulering for fortau langs Ringvålvegen vedtatt, R20120018 «Ringvålvegen, 
detaljregulering av fortau». Dette ble vedtatt 12.12.2013. 
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Av deponiplaner i nærområdet er Skjefstad vestre og Benberg, samt Solberg og Røran. Det vises til 
figur 4, der Skjefstad vestre og Benberg er merket med tallet 1, Solberg og Røran er merket med 
tallet 2. Dålån (hele dalen, nord for Leinbakkan) er merket med tallet 4. 

4. PLANFORSLAGET  
 
4.1 Planens innhold  
 
Hensikten med planen er å regulere nordre del av Dålån (gnr 158/1) til massedeponi som etter endt 
oppfylling skal kunne  

1. benyttes til matproduksjon og dermed styrke næringsgrunnlaget på gården  
2. bidra til renere bekk – bedre vannmiljø og biologisk mangfold   

 
Med fylling i planområdet vil imidlertid nesten hele ravinedalens lengde på 2 km opprettholdes idet 
kun 0,3 km av ravinen fylles. Ca 85 % av ravinens lengde vil dermed være uberørt.  
 
Eiendommen gnr/bnr 158/1 har i dag et totalareal på ca 550 daa, hvorav ca. 100 daa av disse er  
fulldyrket jordbruksareal. Ellers består eiendommen av ca 90 daa produktiv skog (høy og middels høy 
bonitet), 60 daa uproduktiv dal (Dålån), resten myr og skog med lav bonitet. Eiendommen består av 
relativt lite jordbruksareal, og potensialet for utvidelse med ca 30% vil utgjøre en vesentlig økning av 
gårdens jordbruksareal. 
 
Deponiet vil driftes over ca 5 år. Under driften av massedeponiet er det tenkt en etappevis oppfylling 
av området. Ved etappevis oppfylling kan deler av området ferdigstilles og tilbakeføres til 
landbruksjord etter hver fullførte etappe. Ca 30 daa skal fylles opp. En ønsker å fylle opp slik at 
oppfylt område i vest kommer på noe høyere enn dagens nivå, og slik at avrenninga følger 
landbruksjorda og ikke bekken. Det anslås at deponiet vil romme ca 0,6 millioner kubikk rene masser. 
Området utmerker seg blant deponiområdene ved å ha tilgang både sørfra (Klett) og nordfra 
(Heimdal/Ringvål). Atkomstveg til massedeponiet vil antageligvis være sør i Leinbakkan hvor gnr/bnr. 
158/1 i dag har driftsavkjørsel og vei inn i deponiet. Internt i deponiet vil det etableres midlertidige 
driftsveger etter behov.  
 
Det er flere store prosjekt på gang i Trondheim kommune og i Melhus kommune, hvor det vil være 
stort behov for deponering av masser og med et deponeringsbehov i antall kubikk som det for 
fremtiden er svært vanskelig å beregne. Dålån ligger sentralt til i forhold til utbygging av for eksempel 
ny E6 sør, næringsområdene på Torgård og boligutbygging på Heimdal/Tiller. I dag kjører flere 
entreprenører byggemasser ut av kommunene, noe som både er tidkrevende samt påfører miljøet 
unødvendig belastning. Mangel på massedeponi vil være en prisdrivende faktor i forbindelse med 
fremtidig bolig- og veiutbygging og vil også kunne virke hemmende på utbyggingenes tempo.    
 
Massedeponiet skal følges av en driftsplan som fastsetter blant annet hvordan oppfyllingen skal  
skje, etappene, tidsperiode, tillatte masser, driftstider, hensyn til omkringliggende bebyggelse,  
og tilrettelegging som landbruksareal.  
 
4.2 Planalternativ  
 
Planprosessen legger ikke opp til vurdering av ulike alternativer. 0-alternativet, altså dagens situasjon 
uten massedeponi, vil medføre at:  
 

 Dyre- og planteliv i området blir uberørt. 



11 
 

 Dagens vannmiljø og forurenset bekk som følge av manglende kontroll med lokalt 
kloakkutslipp opprettholdes, med de konsekvenser det har for sjøøretten og biologi for øvrig. 

 Gitt antagelsen om få trafikale utfordringer rundt Dålåns geografiske plassering i forhold til 
utbygingsområdene/ny E6, kan det medføre at andre deponiområder i trondheimsregionen 
med mindre egnet geografisk plassering/større trafikale utfordringer blir foretrukket. Dålån 
har tilgang både sørfra (Klett) og nordfra (Heimdal/Ringvål). Det er grunn til å anta at 
deponiets driftsperiode vil kunne strekke seg over få år og en vil også ut fra et 
transportmessig miljøperspektiv i forhold til kjøreavstander få et pre sammenlignet med 
lengre kjøreavstander.  

 Andre deponiområder som berører flere beboere foretrekkes med de ulemper det medfører. 
Sannsynligvis vil fylling nede i en dyp dal, påvirker beboere i svært liten grad i forhold til 
andre, mindre egnede fyllområder.  

 Tiltakshavers næringsgrunnlag for gårdsdrift gjennom utvidelse av 30% mer jordbruksareal til 
matproduksjon vil ikke inntreffe. Næringsgrunnlaget for gårdsdrift blir dermed ikke styrket.  

 Øvre del av Leinan Øvres dyrkamark (nord for dalen) forblir delt med øvrige dyrkamark vest 
for dalen. Med fylling vil hele området med dyrket mark bli å henge sammen og dermed 
sørge for mer effektiv jordbruksdrift enn tilfellet er i dag. 

 
 
4.3 Influensområdet  
 
Influensområdet i denne planen omfatter i hovedsak kun planområdet. Alle vurderinger som  
gjøres i planarbeidet må allikevel ses i sammenheng med omgivelsene rundt. Influensområdets  
utstrekning kan være ulik for de forskjellige temaene som skal beskrives eller utredes.  
 
 
5. UTREDNINGSPROGRAM  
 
5.1 Tema  
 
Tiltaket i planen skal vurderes eller utredes i henhold til de tema som er angitt i tabellen  
nedenfor:   

Tema Plan-
beskrivelse 

KU Metodikk 

Grunnforhold 
Stabilitet 
Erosjon 
Overflatevann og 
drenering 
 

x  Geoteknisk vurdering av tiltaket mtp. områdestabilitet 
og erosjonssikring vurderes. 

Landbruk   
Konsekvens for 
landbruk 

x  Konsekvens av tiltaket for landbruket beskrives.  

Transport og 
transportbehov 
Vegstandard 
Trafikksikkerhet 
Trafikkmengder til/fra 
området 
Atkomstforhold 
 

x  Massetransport medfører en tidsbegrenset økning i 
andelen tungtransport på atkomstveg og 
omkringliggende vegnett. Interne løsninger, atkomst og 
forholdet til Leinbakkan og riksveg 707 beskrives i  
planbeskrivelsen.  
  
Trafikksikkerheten i området og på omkringliggende 
vegnett vurderes.  
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Statens vegvesens database, lokalkunnskap, og 
kunnskap om forventet turproduksjon benyttes som 
grunnlag i vurderingen.  
 

Naturmiljø 
Registreringer av 
biologisk mangfold, 
naturtyper og vilt 
 
 

 x Det utføres utredninger av eksisterende situasjon samt 
tiltakets påvirkning på naturverdiene.  
Registreringer av biologisk mangfold innenfor 
planområdet utføres som en del av dette. 
Rapport skal inkludere alt dyreliv i området, ikke bare 
storvilt. 
 
Det skal skriftlig redegjøres for hvordan prinsippene i 
naturmangfoldlovens §§8-12 (jfr.nml§7) er vurdert. 
  
Direktoratet for naturforvaltnings Naturbase, 
kommunens kartbaser for biologisk mangfold og  
annen kjent kunnskap, samt ny registrering benyttes 
som grunnlag. 
 

Landskapsbilde x  Virkninger for kulturlandskapet og øvrige 
landskapsverdier, herunder fjernvirkning av tiltaket, 
beskrives. 

Friluftsliv og 
rekreasjon 

x  Tiltakets påvirkning på friluftslivet i området beskrives. 

Vassdrag og vannmiljø 
 
 

x  Beskrive tiltak for å håndtere slam og 
partikkelavrenning fra deponiet, herunder påvirkning 
på Buskleinbekken som anadromt vassdag og av 
midlertidig flytting av Buskleinbekken i 
anleggsperioden.  
 
Konsekvensen for sjøørettbestanden som følge av 
oppfylling av del av dalen og derav tiltak for renere 
bekk beskrives.  
 
Fagmiljøer i Trondheim kommune og eksisterende 
kunnskap om pågående arbeid i vassdraget benyttes 
som grunnlag for vurderingene 

Forurensing 
Avrenning 
Støy 
Støv 
 

x   
Forholdet til omkringliggende bebyggelse mtp støy og 
støv, både fra drift og trafikk beskrives. Utarbeidelse av 
enkel støyutredning med støysonekart. 
 
Evt avbøtende tiltak beskrives.  
 
Kjent kunnskap, kunnskap om forventet turproduksjon 
og gjeldende retningslinjer benyttes som grunnlag for 
vurderingene. 

Drift av deponiet 
Driftsetapper 
Kontroll 

x  Muligheter for driftsetapper skisseres, rekkefølge og 
varigheten av disse.  
Hvordan det kan kontrolleres at det kun er rene masser 
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som deponeres.  

Lokalitetenes 
egnethet som  
massedeponi 
Behov i området 
 

x  Avklare behovet for denne typen massedeponi og 
hvorvidt stedets beliggenhet geografisk er spesielt godt 
egnet. Områdets nærhet til andre deponier med tanke 
på samlet belastning på nærområdet og transportårer 
vurderes og beskrives. 
 
Kjent kunnskap, erfaringer fra entreprenører, samt 
grunnlag fra IKAP benyttes som grunnlag for 
vurderingene.   

Oppbygging av 
deponiet 
Endelig utforming og 
overganger 
Flomveg 
 

x  Hvordan deponiet skal bygges opp, herunder sjikting av 
jorda. Endelig utforming av deponiet og bekketiltak, 
samt overgang til tilstøtende areal, beskrives og 
illustreres.  
 
Planforslaget skal vise hvordan den naturlige flomvegen 
opprettholdes, idet bekkedaler fungerer som viktige 
naturlige flomveier. 

 
I tillegg til beskrivelse og vurdering av øvrige tema i ovenstående tabell, skal  
planbeskrivelsen tilfredsstille krav i Trondheim kommunes veileder for utarbeidelse av  
planforslag.  
 
5.2 ROS-analyse  
 
Planbeskrivelsen skal inneholde risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) som en del av 
planarbeidet.  
 
 
6. METODE  
 
Metodikk angitt Statens vegvesens Håndbok 712 Konsekvensanalyser, benyttes i utredningene. 
Konsekvensutredningens hovedhensikt er å avdekke tiltakets konsekvenser for miljø, naturressurser 
og samfunn. Sammenligningsgrunnlaget for konsekvensvurderingen er en forventet utvikling i  
henhold til 0-alternativet, dvs. dagens situasjon. Det foreligger verken private eller kommunale  
planer for området som gir grunn for å tro at området vil forandres nevneverdig fra i dag.  
  
Tre begreper står sentralt når det gjelder vurdering og analyse av ikke-prissatte konsekvenser:  
Verdi; omfang; og konsekvens.  
  

1. Med verdi menes en vurdering av hvor verdifullt et område eller miljø er. Verdi uttrykt  
som tilstand, egenskaper, eller utviklingstrekk for det aktuelle temaet i det området som  
prosjektet planlegges.  

 
2. Tiltakets omfang/virkning – hvor store endringer (positive eller negative) som tiltaket kan  

påføre det aktuelle temaet.  
 

3. Virkningens konsekvens – fastsettes ved å sammenholde opplysninger/vurderinger om  
det berørte temaets verdi og omfanget av tiltakets virkning.  

  
For de fleste tema kvantifiseres verdien på en tredelt skala:  
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Liten (eller lokal) verdi; middels (eller regional) verdi; stor (eller nasjonal) verdi.  
Grunnlaget for å fastsette verdi er delvis skjønnsmessig, men der slik verdifastsettelse foreligger  
i skriftlige dokumenter, benyttes gjerne disse.  
  
Skalaen for den samlede vurderingen er gitt i en såkalt konsekvensvifte definert i Håndbok V712. I  
viften kommer det fram en konsekvensskala fra meget stor positiv til ubetydelig på begge sider  
av skalaen. Konsekvensskalaen er i viften angitt med farger fra lilla til hvit med koding (++++  
via 0 til ----).  
  

Symbol Konsekvens Beskrivelse 

++++ Meget stor positiv 
konsekvens 

Meget store forbedringer i forhold til dagens situasjon. Kan i 
prinsippet ikke bli bedre. 

+++ Stor positiv 
konsekvens 

Store forbedringer i forhold til dagens situasjon 

++ Middels postitv 
konsekvens 

Middels stor forbedringer i forhold til dagens situasjon 

+ Liten positiv 
konsekvens 

Små forbedringer i forhold til dagens situasjon 

0 Ubetydelig/ingen 
konsekvens 

Ingen eller uvesentlige forbedringer i forhold til dagens situasjon 

- Liten negativ 
konsekvens 

Noe forverring i forhold til dagens situasjon 

-- Middels negativ 
konsekvens 

Middels forverring i forhold til dagens situasjon 

--- Stor negativ 
konsekvens 

Store forverringer i forhold til dagens situasjon 

---- Meget stor negativ 
konsekvens 

Meget store forverringer i forhold til dagens situasjon. Kan i 
prinsippet ikke bli verre. 

 
   
7. PLANPROSESS OG MEDVIRKNING  
 
7.1 Planprosessen  
 
Planprogrammet skal legges ut til offentlig ettersyn og høring i 6 uker. Deretter fastsettes 
planprogrammet av Trondheim kommune. Reguleringsplan med konsekvensutredning startes 
formelt opp etter fastsetting av planprogrammet.  
 
Konklusjonen fra konsekvensutredningen vil bli redegjort for i planbeskrivelsen til reguleringsplanen 
og behandlet samtidig med reguleringsplanen. Ansvarlig myndighet for behandling av 
reguleringsplanen er Trondheim kommune.  
 
Plan- og utredningsarbeidet skal gjennomføres etter plan- og bygningslovens bestemmelser om 
samråd, offentlighet og informasjon. Planprogrammet skal sikre medvirkning i arbeidet med KU-
tema. Etter at planprogrammet er fastsatt, vil det i forbindelse med utarbeidelse av 
reguleringsplanen bli arrangert samrådsmøte med aktuelle offentlige etater og naboer for å få 
innspill til planarbeidet.  
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7.2 Organisering av planarbeidet  
 
Kristin Leinum og Bengt Erling Berg er tiltakshavere. Siv Ing Arne Vaslag AS er sakkyndig 
forslagsstiller. Hovedentreprenør vil, etter nærmere avtale, stå for driften av massedeponiet.  
 
 
7.3 Framdriftsplan for planprosessen  
 

• Varsel om oppstart inkl forslag planprogram, august 2015 

 Høringsfrist 6 uker, september 2015 

 Fastsettelse planprogram, oktober 2015 
• Samrådsmøte, november 2015 

 Utarbeide planforslag med konsekvensutredning, februar 2016 

 1. gangs behandling, mai 2016 
• Høring av planforslag, august 2016  

• Sluttbehandling med godkjent reguleringsplan, høst 2016 
 


