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1.

BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET

1.1

Hensikten med planarbeidet
Formålet med planarbeidet er å utarbeide en privat reguleringsplan i henhold til plan- og
bygningslovens § 12-3.
Rimol Miljøpark AS har siden 2011 drevet inert deponi for avfall, siden 2012 drevet mottak,
mellomlagring og behandling av forurenset masse, og siden 2016 drevet ordinært deponi for
forurensede filterkaker fra vaskingen av de forurensede massene. Virksomheten er lokalisert på
Sjetnan Nedre i Trondheim. Hensikten er å legge til rette for behandling av farlig avfall og utvide
deponiets volum fra 235 000 til ca. 500 000 m3.
Gjeldende tillatelser omfatter ikke behandling av farlig avfall. Etter noe tids drift viser det seg at
mindre mengder gravemasser klassifiseres som farlig avfall etter at massene er mottatt og
prøvetatt på anlegget. Masser fra sandfang blir også, på grunn av den etablerte logistikken ved
innsamling, prøvetatt ved mottak på anlegget. En mindre andel av disse massene kan bli
klassifisert som farlig avfall på grunn av høye konsentrasjoner av blant annet olje og tungmetaller.
Massene behandles på samme måte som de mindre forurensede massene i vaskeanlegget, og
forurensningen skilles ut i finstoff som presses til filterkaker og deponeres i det ordinære deponiet.
Etter lengre tids dialog med Fylkesmannen i Sør-Trøndelag om ønsket revisjon av tillatelsene, ble
det besluttet at søknad om revidering skulle behandles av Miljødirektoratet. Dette på grunn av den
mindre mengden masser som klassifiseres som farlig avfall.
I forbindelse med oversendelse av søknaden for behandling hos Miljødirektoratet skal det
utarbeides en KU for tiltaket. Slik tiltakshaver ser det vil ikke endringen av tillatelsene medføre
nevneverdige endringer hverken for naboer eller for utslippsforholdene fra anlegget. Driften ved
anlegget fortsetter som før og den etablerte jevnlige overvåkningen av utslippet til Kvetabekken
sikrer at tiltak kan iverksettes hvis analysene viser forhøyede verdier.
Eksisterende reguleringsplan for Rimol Miljøpark grenser til eiendommen gnr/bnr 323/3 som har
siden 80-tallet hatt forskjellig virksomhet. Både deponi, massehåndtering, brakkerigg med mer.
Det er forbindelse med oppstart av regulering av arealene for Rimol Miljøpark funnet
hensiktsmessig å inkludere naboeiendommen for å få til en helhetlig tilbakeføring og istandsetting
av området. Det har vært ulik drift på de to eiendommene, og det er derfor en usikkerhet med
planarbeidet å inkludere dette området. Det er derfor viktig å kunne se eiendommene hver for seg
i driftssammenheng, men det lages en felles plan for terrenget til slutt. Området er stort og
planarbeidet skal se på etapper og mulighet for tilbakeføring av delområder.
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1.2

1.3

Virksomheten
Navn

Rimol Miljøpark AS

Beliggenhet/gateadresse
Daglig leder

Tiller-ringen 166, 7091 Tiller
Sturla Sørhøy

Offisiell e-postadresse
Kommune og fylke

Sturla.sorhoy@afgruppen.no
Trondheim i Trøndelag

Gårds- og bruksnummer
Grunneier

324/1
John-Arne Rimol

NACE-kode og bransje
Kategori for
virksomheten

38.320 Sortering og bearbeiding av avfall for materialgjenvinning
- 5.1 Sluttbehandling eller gjenvinning av av farlig avfall med en
kapasitet på mer enn 10 tonn per dag
- 5.3 Sluttbehandling av ordinært avfall med en kapasitet på mer
enn 50 tonn per dag
- 5.4. Deponier, som definert i forskrift 1. juni 2004 nr. 930 om
gjenvinning og be-handling av avfall (avfallsforskriften) § 9-3
bokstav h, som mottar mer enn 10 tonn avfall per dag

Normal driftstid for
anlegget

Kl 07 – 19 hverdager (utvidet åpningstid til 22 ved behov)

Antall ansatte

6

Gårds- og bruksnummer
Grunneier

323/3
Hans Olav Stabrun Skjetne

Beliggenhet/gateadresse
Kommune og fylke

Tiller-ringen 170 A, 7091 Tiller
Trondheim i Trøndelag

Krav om konsekvensutredning
I henhold til plan- og bygningsloven § 4.2 skal reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger
for miljø og samfunn gi en særskilt vurdering og beskrivelse – konsekvensutredning – av planens
virkninger på miljø og samfunn.
Forskrift om konsekvensutredninger av 1. juli 2017 med vedlegg ligger til grunn for vurdering om
konsekvensutredning skal gjennomføres. Tiltaket er vurder til å komme inn under § 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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I henhold til § 4.1 skal det ved varsling av planoppstart utarbeides et planprogram som grunnlag
for planarbeidet ved planer som kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn. For å avklare
hvilke temaer som skal utredes utarbeides dette planprogrammet.
Avfallsanlegget er allerede etablert på Sjetnan Nedre, og området er regulert til landbruk og
deponi. Det er allerede oversendt søknad til Miljødirektoratet om endring av gjeldende tillatelse til
å omfatte behandling av en mindre mengde masser klassifisert som farlig avfall. Søknaden vil
ferdigbehandles når konsekvensutredningen foreligger.

1.4

Planprogram
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.
Planprogrammer skal også redegjøre for planprosessen med frister og opplegg for medvirkning.
Planprogrammet skal legges ut til høring og offentlig ettersyn i minimum 6 uker i forbindelse med
varsel om oppstart.
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2.

PLANSTATUS

2.1

Kommuneplanen
Området er avsatt til LNFR-område i kommuneplanens arealdel.

Figur 1 Utsnitt fra kommuneplanens arealdel, planområde markert med svart stiplet strek.
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2.2

Gjeldende reguleringsplan
Begge eiendommene omfattes av reguleringsplan for Sjetnan-Hårstad, Østre boligkvadrant i
Heimdalsbyen, vedtatt 17.2.1977. Området er avsatt til jordbruk.

I tillegg omfattes deler av planområdet reguleringsplan for Sjetnan Nedre og Sjetnan, del av
eiendom gnr. 324, bnr. 1 og gnr. 323, bnr. 3 (R 1173), godkjent 16.12.1999. Området er regulert
til masseuttak og deponi/landbruk.
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Figur 2 Gjeldende reguleringsplan for Rimol Miljøpark

Formålet med reguleringsplanen var å sikre forsvarlig uttak av grusmasser, sikre areal for
deponering av rene masser og å sikre istandsetting av områdene, og tilbakeføring til
landbruksområde.
Områdene for uttak og deponering av masser er regulert til spesialområde masseuttak/deponi,
mens det rundt uttaks/deponiområdet er regulert inn en buffer til spesialområde grøntbelte.
Planen åpner for uttak grusmasser fram til 2006, mens hele arealet har tillatt drift fram til utgangen
av 2025. Innen denne fristen skal oppfylling, istandsetting og revegetering av området være ferdig.
Det er satt krav om driftsplan og avslutningsplan for området.
Området er avsatt til masseuttak/deponi og det skal foregå uttak av sand, mellomlagring av masse
samt permanent deponering av overskuddsmasse fra masseuttak og tilkjørte, rene masser. De
deponerte massene skal være rene, og skal ikke inneholde miljøgifter i høyere konsentrasjoner
enn SFT sine normverdier for mest følsomt arealbruk.
Det er egne bestemmelser knyttet til forurensning:
Utslipp av støv og støy skal ligge innenfor rammen bestemt av SFT og Trondheim kommune. Det
må utarbeides søknad om utslippstillatelse for støv og støy. Kommunen kan gi pålegg om støv- og
støydempende tiltak.
Det skal ikke forekomme lagring av forurensende stoffer i reguleringsområdet. Oljeskift på
hjulgående maskiner skal ikke forekommen innenfor planområdet.
Sandflukt og støvproblemer skal for avsluttende skråninger forhindres ved vegetasjonsetablering.
Åpne skråninger skal vannes for å hindre støvplager og sandflukt på tørre vindfulle dager.
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Forurensning av Kvetabakken må forhindres.
Etter vedtatt reguleringsplan fra 1999 har det blitt gitt flere dispensasjoner fra reguleringsplanen.
Dispensasjon av 25.10.2011 fra gjeldende plan til etablering av inert deponi.
Dispensasjon av 29.3.2012 fra gjeldende plan for tillatelse til å sette opp 2 stålhaller for
mellomlagring av masse.
Dispensasjon av 23.8.2017 fra gjeldende plan til etablering av ordinært deponi.
Det har også vært innvilget en dispensasjon i forbindelse med et mobilt asfaltverk, dette var
tidsbestemt og avsluttet i 2013.
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3.

PLANOMRÅDET

3.1

Beliggenhet
Planområdet har beliggenhet på Sjetnan, øst for Tiller i Trondheim kommune. Øst for området er
det skoglandskap med Nidelva. I vest ligger boligområdene på Tiller og i nord ligger Tiller kirke.

Tiller kirke

Figur 3 Planområdets beliggenhet

3.2

Avgrensning av planområdet
Planområdet begrenses i hovedsak av eksisterende reguleringsplan for Rimol Miljøpark, samt
områder som har blitt berørt i forbindelse med forskjellig virksomhet på eiendommen 323/3.
Planområdet er på cirka 274,5 daa.
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Figur 4 Planområdet

Areal på eiendommen 324/1 (sørvestlige del) har vært drevet som inert deponi for avfall siden
2011, siden 2012 har det blitt drevet mottak, mellomlagring og behandling av forurenset masse,
og siden 2016 har det vært drevet ordinært deponi for forurensede filterkaker fra vaskingen av de
forurensede massene. Planområdet omfatter eiendommene gnr/bnr 324/1 og 323/3. På
eiendommen gnr/bnr 323/3 har det vært drevet med deponi og massebehandling, samt
brakkerigg.
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4.

BESKRIVELSE AV ALTERNATIVER

4.1

0-alternativet
0-alternativet innebærer en videreføring av miljøparken, samt resterende oppfylling og
tilbakeføring av områdene på eiendommen i nordøst. Dette alternativet vil innebære at dagens
miljøpark etter planen stenger og tilbakeføres til LNFR-areal før utgangen av 2025. Rimol Miljøpark
AS driver mottak, mellomlagring og behandling av masser og har vært et ordinært deponi for
forurensede filterkaker fra vaskingen av de forurensede massene siden 2016. Miljøparken
håndterer i dag gravemasser med tiltaksklasse 1-5, mottak av sandfang- og feiemasser, håndtering
av betong og asfalt og produksjon av egen matjord. De deponerte massene skal være rene, og
skal ikke inneholde miljøgifter i høyere konsentrasjoner enn SFT sine normverdier for mest følsom
arealbruk. Dette alternativet vil være referansealternativet for vurdering av konsekvenser.
Behandling i vaskeanlegget og vannrenseanlegg
Massene som mottas på anlegget kjøres gjennom vaskeanlegget. Her splittes massene i ulike rene
fraksjoner som kan gjenbrukes og selges til kunder. Sandfangmasser avvannes i
avvanningsanlegget før de kjøres gjennom vaskeanlegget. For å få en optimal renseprosess
blandes ulike typer masser i anlegget, og driften er derfor relativ jevn, uten veldig store
variasjoner. Vann fra vaskeprosessen, avrenning fra mellomlager samt vann fra
avvanningsanlegget for sandfang renses i vannrenseanlegget. Vannrenseanlegget har utslipp til
Kvetabekken.

4.2

Planforslaget
Alternativ 1 innebærer en utvidelse av størrelse på deponiet, både i areal og volum. Det legges
opp til en dobling av planavgrensning sett i forhold til gammel plan når deler av naboeiendommen
gnr/bnr 323/3 tas inn som en del av planen for Rimol Miljøpark.
Gjennomføring av alternativ 1 vil gjøre at det blir gjennomført mottak og behandling av farlig avfall.
En endring av tillatelsen til å omfatte behandling av farlig avfall anses å være en mindre endring
av driften ved anlegget. I 2017 ble det total mottatt 120 000 tonn forurensede masser ved
anlegget, av disse ble 304 tonn klassifisert som farlig avfall. Rimol Miljøpark ønsker å kunne
behandle disse massene i vaskeanlegget, som et alternativ til å sende dem videre til andre
behandlingsanlegg.
Lengden på driftsperioden vil øke med alternativ 1. Ved gjennomføring av alternativ 1 utvides
tidsrammen for området fra 2025 til 2040.
I 2017 ble det kjørt ut grovfraksjoner (2-8 mm og 8-16 mm) fra anlegget til kunder.
Grovfraksjonene ble påvist rene ved prøvetaking og kjemiske analyser.
Det er planlagt landbruk som etterbruk med stigningsgrad 1:7. Området fylles opp og istandsettes
til landbruk etappevis.
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5.

UTREDNINGSPROGRAM

5.1

Tema

5.1.1

NATURMANGFOLD – RØDLISTEARTER
Problemstillinger
Rødlistede arter er blitt registrert innenfor planområdet; fiskemåke, sjøorre, vipe, gulspurv og
sandvepsebie. Område med naturverdi C er registrert nord og sør for planområdet, mens i øst er
deler av C-området innenfor plangrensa. Naturverdi C betyr at området har lokalt svært viktig
verdi. Bakgrunnen for at området ved Tillerekra har naturverdi C, er utbredelse av stedegen
løvblandingsskog. Slike områder er viktig for lokalt biologisk mangfold, og det er registrert en stor
tetthet av hekkende spurvefugler.
Området med naturverdi C grenser videre til område med naturverdi A, som er viktig nasjonale
naturområder. Dette området ligger inntil Nidelva øst for planområdet. Området ligger relativt urørt
til og er dermed svært viktig for biologisk mangfold. At det ligger et område med naturverdi C inntil
området med naturverdi A kan være med på å fungere som en buffer for naturverdi A, og er derfor
ekstra viktig å bevare.
Området øst i planområdet og utenfor kan med andre ord sees på som et komplekst og helhetlig
viktig naturområde, som bør skånes for utslipp og andre forstyrrelser.
Det er registrert turløyper langs Kvetabekken, Nidelva. Dette, i kombinasjon med naturverdiene,
gjør området verdifullt og sårbart.
Kvetabekken har verdi B, regionalt viktig, bekken og nærområdet representerer en naturtype som
er typisk for dalområder under den marine grense i Midt-Norge. Vegetasjonen langs breddene er
dominert av frodig gråor-heggeskog, hvor det er forekomst av storvokste, næringskrevende arter.
Området har også stor verdi som hekkeområde for fugl, samt oppholdssted og spredningskorridor
for vilt. Planområdet er ikke i berøring av Kvetabekken med tilhørende sone, men har avrenning
til Kvetabekken.
Planområdet berører Nidelvkorridoren som er et svært viktig naturområde med stor variasjon i
plante- og dyreliv, et kjerneområde for biologisk mangfold som bør bevares.
Tiltak innenfor eksisterende reguleringsplan for Rimol Miljøpark vil ikke direkte berøre
naturmangfold da det omhandler mottak og behandling inne på allerede etablert anlegg/lokaler.
Områdene nordøst i planen ligger brakk etter tidligere deponi og massehåndtering og det antas at
naturverdiene ikke fins i like stor grad som før. Hensikten med planen er å fylle opp og tilbakeføre
arealene til landbruksformål. Etter at området er tilbakeført vil det bli betydelig mindre aktivitet i
områdene som grenser til eller er innenfor registrerte områder med naturverdi C.
Utredning
Det skal gjøres en vurdering av dagens situasjon og tiltakets påvirkning på natur- og viltverdiene.
Det må vurderes om tilgjengelige registeringer av biologisk mangfold er tilstrekkelig for å kunne
vurdere tiltakets påvirkning. Evt. supplerende registreringer må utføres ved behov.
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Metode
Eksisterende litteratur innsamles. Fylkesmannen i Trøndelag, Sør-Trøndelag fylkeskommune og
Trondheim kommune og lokalkjente kontaktes for informasjon om området. Dette omfatter både
funksjonsområder for vilt, naturtyper og rødlistearter. Det vil også bli gjennomført søk i nasjonale
databaser over karplanter, moser, sopp og lav. I tillegg skal kommunens kartbaser benyttes.
Anlegget er i full drift og Kvetabekken overvåkes jevnlig og rapporter utarbeides ved jevne
mellomrom. Avdekker overvåkningen behov for tiltak gjennomføres disse fortløpende.
Overvåkningen opprettholdes og erfaringer fra flere år med overvåkning benyttes i utredningen.
Som del av planforslaget må det også redegjøres for hvordan prinsippene i naturmangfoldlovens §
8-12 (jf. nml. § 7) er vurdert.
5.1.2

FORURENSNING - UTSLIPP TIL VANN
Det ligger et område med naturverdi B som følger bekkedraget (Kvetabekken) øst for planområdet.
Dette området er viktig regionalt pga. at det ligger i et intensivt drevet jordbruksområde, er en
ravinebekk, samt har potensial som viktig gytebekk for ørret. Bekken knytter også Tillermarka
sammen med Nidelva. Området øst for planområdet er et komplekst og helhetlig viktig
naturområde, som bør skånes for utslipp.
En eventuell endring av artssammensetning i Kvetabekken grunnet påvirkning fra eventuell
forurensning overvåkes årlig.
Utredning
Det skal gjøres en vurdering av dagens situasjon og tiltakets påvirkning på Kvetabekken.
Metode
Anlegget er i full drift og Kvetabekken overvåkes jevnlig og rapporter utarbeides ved jevne
mellomrom. Avdekker overvåkningen behov for tiltak gjennomføres disse fortløpende.
Overvåkningen opprettholdes og erfaringer fra flere år med overvåkning benyttes i utredningen.

5.1.3

LANDSKAP
Det er viktig at området settes i stand ved ferdigstillelse av deponiet. Det ferdigstilte landskapet
skal ha LNF-formål. Forslag til stigningsgrad av ferdigstilt landskap må fremkomme av
planmaterialet. Områder som er uegnet for landbruksdrift, grunnet for eksempel bratt terreng, skal
reetableres med stedegen vegetasjon.
Det er også viktig av estetiske hensyn at det ferdigstilte området knyttes godt til omkringliggende
landskap. Dette gjelder særlig Nidelvkorridoren, da dette er et viktig naturområde med stor
variasjon i plante- og dyreliv. Det må utarbeides profiler som viser eksisterende terreng og terreng
etter avsluttet deponering.
Tiltaket innenfor eksisterende reguleringsplan for Rimol Miljøpark vil ikke direkte berøre landskap
da det omhandler mottak og behandling inne på allerede etablert anlegg/lokaler. Området nord i
planområdet har vært i drift og skal tilbakeføres og ryddes.

15/22

Rambøll - Rimol miljøpark gnr/bnr 324/1 og 323/3

5.1.4

TRAFIKK
Selv om det er lav ÅDT (400) i Tillerringen, vil det være knyttet en del tungtransport til
deponiområdet, noe som kan forårsake ulemper for omgivelsene. Tungtransporten bør derfor gå
via John Aaes veg, for å gi kortest mulig veg mellom deponiet og E6.
Tiltaket vil ikke medføre endringer i transportmønster eller trafikkmengde til mottaket, da
totalmengdene beholdes uendret.

5.1.5

NATURRESSURSER/LANDBRUK
Det skal utarbeides en tilbakeføringsplan som viser hvordan området skal se ut etter endt driftstid.
Mulighet for etappevis tilbakeføring skal beskrives og illustreres.
Grunnet forurenset grunn må det gjøres en vurdering på hvorvidt arealene kan brukes til landbruk.
Hvor tykt det rene topplaget må være (antall meter), hva risikoen ved landbruk på slik grunn er
m.m. må beskrives.
Oppbygging av områder som skal tilbakeføres til dyrka mark skal beskrives og forankres i
bestemmelsene.

5.1.6

FRILUFTSLIV
Østlige del av planområdet berører Nidelvkorridoren som nevnt under tema naturmangfold.
Korridoren er også kategorisert som et svært viktig friluftsområde. Området slik det framstår i dag
er lite attraktivt og innbydende for friluftsliv. Nord for planområdet er det en tursti som leder ned
til tursti langs Nidelva, denne blir ikke berørt av tiltaket. Tiltaket vil ikke endre eksisterende
situasjon for friluftslivet i nærområdet og vil på sikt kunne bedre situasjonen når området
tilbakeføres og ryddes.
Planbeskrivelsen må omtale tiltakets påvirkning på friluftslivet i området.

5.1.7

DRIFT/GJENNOMFØRING
Planbeskrivelsen skal omtale hvordan anlegget driftes i dag og hvilke endringer i driften
planforslaget medfører. Ulike faser og inndelinger- bruk av området skisseres og beskrives.

5.1.8

GRUNNFORHOLD
Grunnforholdene er utfordrende i området. Det er registrert svært stor erosjonsrisiko innenfor
planområdet. Det vil si at det foreligger en fare for utglidning av grunnen. Det er derfor viktig at
det gjøres tiltak som hindrer økt avrenning.
Det er også registrert kvikkleireområde sørøst for planområdet, som har høy faregrad.
Tilfredsstillende sikkerhet mot kvikkleireskred må dokumenteres iht. NVE veileder 7-2014. For
faregradsklasse høy og tiltakskategori 3 må det ifølge tabell 5.2 i kvikkleireveilederen gjøres
stabilitetsanalyser som skal dokumentere sikkerhetsfaktor ≥ 1,4 eller en forbedring av stabiliteten.
Det er gjennomført flere boringer innenfor planområdet, planarbeidet må avdekke eventuelt behov
for supplerende boringer eller undersøkelser for å oppfylle krav fra NVEs veiledere.
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5.1.9

STØY
Å begrense støy er viktig, grunnet nærheten til boligområder. Det har vært rapportert om
støyproblematikk fra området tidligere, men dette skyldtes i stor grad et asfaltknuseverk som nå
er flyttet fra området. Dette vil bli belyst i planbeskrivelsen og eventuelle avbøtende tiltak sikres i
planforslaget.

5.1.10

STØV
Driften av anlegget medfører støvflukt, dette gjelder spesielt transport til og fra anlegget. Det
gjøres derfor tiltak som begrenser støv i dag:
• Vanning av masser, spesielle hensyn på tørre varme dager
• Atkomstveg asfaltert, jevnlig rengjøring
• Jevnlig dialog med naboer
Eksisterende og eventuelt behov for flere avbøtende tiltak skal innarbeides i planforslaget.

5.1.11

OPPSUMMERENDE TABELL
TEMA
Landskapsbilde

PLANBESKRIVELSE
X

Naturmangfold

5.2

KU

METODIKK
Vurderinger,
tilbakeføringsplan.

X

DN-håndbok nr 13 rev. 2014
(Miljødirektoratet) og
håndbok V712.

Trafikk

X

Trafikk til og fra området,
trafikk på hovedveg.

Naturressurser

X

Arealregnskap. Vurderinger,
tilbakeføring.

Friluftsliv
Forurensning – utslipp til vann

X

Anleggsvirksomhet/gjennomføring

X

Geotekniske forhold

X

Støy/støv

X

X

Vurderinger.
Beregninger/analyser/prøver.
Vurderinger, bruk av
håndbok V712 eller lignende
metodikk.
Vurderinger knyttet til drift
av området.
Beregninger og ROSmetodikk.
ROS-metodikk, T-1442 og
beregninger.

Risiko- og sårbarhetsanalyse
Risiko og sårbarhetsanalysen skal kartlegge og forebygge uønskede hendelser i planområdet og
nærliggende områder. Det skal vurderes både om området kan være utsatt for uønskede hendelser
eller om tiltak i planen kan medføre uønskede hendelser. Utgangspunktet er Direktoratet for
samfunnssikkerhet.
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Det er enighet om at risiko- og sårbarhetsanalysen skal innebære følgende tema: Geoteknikk,
rødlisearter/naturverdi, høyspent, ulykke ved av-/påkjørsler, ulykke ved drift av anlegg,
forurensing/avrenning og støv/støy.
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6.

METODE
For gjennomføring av KU benyttes en tilpasset versjon av Statens vegvesens standardmetodikk for
en systematisk, samlet vurdering av temaet. Framgangsmåten er beskrevet i Håndbok V712
Konsekvensanalyser (Statens vegvesen, 2018).
Konsekvensutredningens hovedhensikt er å avdekke tiltakets konsekvenser for miljø, samfunn og
naturressurser. Sammenligningsgrunnlaget for konsekvensvurderingen er en forventet utvikling i
henhold til 0-alternativet, dvs. dagens situasjon.
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 påvirkning – 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 tiltakets påvirkning.
For de fleste tema kvantifiseres verdien på en tredelt skala: Lav (eller lokal) verdi; middels (eller
regional) verdi; høy (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.
Skalaen går fra 4 minus til 4 pluss. De negative konsekvensgradene er knyttet til en
verdiforringelse av et delområde, mens de positive konsekvensgradene forutsetter en verdiøkning,
etter at tiltaket er realisert.

Figur 5 Konsekvensvifte
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Figur 6 Skala og veiledning for konsekvensvurdering av delområder
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7.

PLANPROSESS OG MEDVIRKNING

7.1

Planprosessen
Oppstart av planarbeid kunngjøres sammen med utlegg av forslag til planprogram til offentlig
ettersyn. Deretter fastsettes planprogrammet av Trondheim kommune.
Offentlige instanser, naboer og øvrige interessenter vil bli varslet og invitert til å delta i samrådsog medvirkningsprosesser i planarbeidet. Interessentene vil bli varslet på lovbestemt måte,
samtidig som oppstart vil bli kunngjort i Adresseavisen.
Planarbeidet med konsekvensutredning starter opp etter varsling av oppstart av planarbeidet.
Samlet vurdering av konsekvenser vil bli redegjort for i planbeskrivelsen til reguleringsplanen og
behandlet samtidig med reguleringsplanen. Ansvarlig myndighet for behandling av
reguleringsplanen er Trondheim kommune. Plandokumentene legges ut til høring og offentlig
ettersyn i 6 uker, noe som gir offentlige og private anledning til å komme med innspill til
planforslaget før det vedtas.

7.2

Leveranse
Følgende leveranser hører til planarbeidet:
•
Reguleringsplankart
•
Planbestemmelser
•
Planbeskrivelse
•
Illustrasjonsplan
•
ROS-analyse
•
Fagrapporter fra KU-temaer
Dokumenter lever i word og pdf. Plankart leveres i tillegg i SOSI-format.

7.3

Framdrift

Aktivitet

2019
2020
Mars April Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb

Høring av planprogram
Justering av planprogram
Fastsetting av planprogram
Reguleringsplan med KU
Høring av reguleringsplan
Justering av reguleringsplan
Vedtak av reguleringsplan
Søknad om tillatelse for å
behandle farlig avfall
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