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Ingress
Sluttbehandling av reguleringsplanen for Hauka gjenvinningsanlegg.
Saksopplysninger
Bakgrunn
Detaljreguleringen for Hauka gjenvinningsanlegg har vært lagt ut til høring og offentlig ettersyn
i perioden 10.01.2019 – 28.02.2019.
Følgende innspill eller merknader er kommet i løpet av høringsperioden:
Statens vegvesen (SVV) i brev datert 16.01.2019
SVV bemerker at det i planbeskrivelsen til planforslaget blir orientert om at det skal settes
bestemmelser om vegnettets bæreevne samt avbøtende tiltak for eventuell tilsmussing av veg.
Videre at bæreevne ikke håndteres i planbestemmelser, men av SVV selv. Det bemerkes videre
at planforslaget mangler bestemmelse om tiltak for å unngå tilsmussing av veg. Samt at

fylkesvegen som omfattes av planforslaget feilaktig er benevnt FV 631, riktig benevnelse er FV
6560.
Til siste informeres det om at det må foretas arbeidsvarlig og søkes gravetillatelse før realisering
av tiltak som vil påvirke fylkesvegen eller nærområdet direkte.
Sametinget i brev datert 21.01.2019
Sametinget anser det som lite sannsynlig at det finnes samiske kulturminner innenfor
planområdet. Det vises videre til aktsomhetsplikten i kulturminneloven og hva som er å anse som
automatisk freda samiske kulturminner.

Trøndelag fylkeskommune (TFK) i brev datert 29.01.2019
TFK støtter Midtre Gauldals vurdering om at bekker bør holdes åpne, samt at det må innarbeides
rekkefølgebestemmelse om etablering av beredskapsplaner og plan for overvåkning av
grunnvann, vassdrag, jordsmonn og bunndyrfauna.
Videre minner TFK om den generelle aktsomhets- og meldeplikten etter § 8 i kulturminneloven
ved funn av automatiske freda kulturminner.
Mattilsynet i brev datert 04.02.2019
«…Mattilsynet anser våre innspill til oppstartsvarselet som ivaretatt…»
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i brev datert 11.02.2019
«…Gjennom utredningene gjennomført i forbindelse med planforslaget og ved god oppfølging
av bestemmelsene, synes både skredsikkerhet og kvaliteten i vannforekomsten å bli ivaretatt og
forbedret. Vi har derved ingen innvendinger til planforslaget…»
Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) i brev datert 18.02.2019
«…DMF hadde ingen kommentarer til oppstartsvarselet. Vi vil imidlertid påpeke at kommunen
generelt bør være bevisst behovet for tilgang på områder der det kan tas ut masser. DMF er ikke
kjent med begrunnelsen for hvorfor dette området tidligere var avsatt til framtidig masseuttak,
men er kjent med at kommunen har arbeidet med å få regulert områder for uttak av masser andre
steder i kommunen. Vi har ikke ytterligere kommentarer til at området blir utvidet for å øke
kapasitet og levetiden for allerede etablert deponi…»
Fylkesmannen i Trøndelag (FMT) i brev datert 27.02.2019
Overordnet bemerker FMT at planen fremmes med plannavnet Hauka gjennvinningsanlegg, men
at formålet med planen er å defineres som deponering. FMT anbefaler at det ryddes opp i denne
begrepsforvirringen.
Fagområde landbruk mener på generelt grunnlag at skogsarealer som midlertidig tas i bruk til
noe annet, med hjemmel i dette planforslaget, bør tilplantes med stedegent treslag etter
ferdigstilling.
Fagområde klima og miljø har flere bemerkninger:
 Type avfall som tillates deponert kan endres over tid som følge av endringer i nasjonale
krav og EU-direktiv. Fylkesmannen anbefaler derfor at kommunen vurderer
bestemmelsen § 9.2 og om type avfall skal spesifiseres her. Dette all den tid









Fylkesmannen er forurensingsmyndighet for behandling av særskilt søknad etter
forurensingsloven for videre deponering i området.
Bestemmelsen § 4.1 omhandler istandsetting av berørte områder. Fylkesmannen viser til
at det i forbindelse med Fylkesmannens behandling etter forurensingslovens vil være
krav til hvordan deponiet utformes og avsluttes. Fylkesmannen forslår at bestemmelsen
endres til at området skal avsluttes etter godkjent avslutningsplan.
I bestemmelse § 5.1 (vann- og avløpsanlegg) kan det etableres renseanlegg på maksimalt
300 m². Fylkesmannen er usikker på hvor stort renseanlegg som vil være nødvendig for
deponiet. Bestemmelsen, som begrenser størrelsen på renseanlegget, kan dermed utløse
behov for senere planavklaring og bør endres.
Fylkesmannen anbefaler at bestemmelsen § 4.5 (overvåkningsplan) viser til veileder
«02:2009 Overvåkning av miljøtilstand i vann» og «02:2018 Klassifisering av
miljøtilstand i vann»
Det gis faglig råd om å synliggjøre hvordan ferdig deponi vil bli liggende i terrenget, sett
fra vestlig himmelretning
Det gis faglig råd om å innarbeide bestemmelser som sikrer revegetering av de mest
eksponerte områdene, SKV3 og bestemmelsesområde #2 ved ferdigstillelse av ny veg og
snuplass inn til området.

Fagområde samfunnssikkerhet har ingen merknader.
Statens kartverk i epost av 11.01.2019
Planforslagets kart ble oversendt kartverket både som pdf og SOSI-fil for kontroll. Det ble her
avdekt et mindre avvik mellom pdf-kartet og SOSI-filen.
Vurdering
Det er ikke gjennomført endringer av plandokumenter på bakgrunn av de innkomne merknadene.
Saken fremmes til andre gangs behandling under forutsetning av at eventuelle endringer fremgår
som vilkår til sluttvedtaket. Vilkårene må lukkes eller innarbeides i plandokumentene før tiltak
kan realiseres med hjemmel i plan
Oppmåling
I forbindelse med beslutning om å legge planen ut til offentlig ettersyn og høring (1. gangs
behandling) ble det stilt krav til oppmåling av usikre grenser som blir berørt av planforslaget.
Dette er nå gjennomført, men plankartet er ikke korrigert i tråd med de grensene som er fastsatt i
forbindelse med oppmålingsforretningen. Rådmannen vurderer at plankartet må korrigeres i tråd
med fastsatte eiendomsgrenser. Dette for å unngå at planen regulerer eiendommer som ikke skal
omfattes av planen.
Rådmannen har som følge av momentet over ikke avkrevd utbedringer etter kartverkets
merknad. Dette som en følge av at Rådmannen fremmer saksframlegget for sluttbehandling med
vilkår som uansett medfører karttekniske endringer. Utbedringer og nye kontroller av
kartmaterialet er dermed uhensiktsmessig før det foreligger et endelig planvedtak.
Veg-benevnelse og tilsmussing av fylkesvegen
Statens vegvesen viser i sin merknad til at berørt fylkesveg har fått nytt fylkesvegnummer og at
planforslaget mangler bestemmelse som sikrer rengjøring ved tilsmussing av offentlig veg.
Merknaden vedrørende fylkesvegnummer har liten betydning for anvendelsen av planen, men
vurderes som viktig for å heve lesbarheten til planen for ettertiden. Når det gjelder
planbestemmelsen for rengjøring av offentlig veg, ved tilsmussing, vil dette pålegge tiltakshaver
å rengjøre fylkesvegen innfor planområdet. Dette under forutsetning av at tilsmussingen er

forårsaket av transporten inn og ut av det planlagte deponiet. Rådmannen vurderer at lignende
bestemmelse er innarbeidet ved etablering av deponier eller masseuttak andre steder i
kommunen, og at følgende bestemmelse innarbeides i planens fellesbestemmelser:
Dersom offentlig vegnett tilsmusses av virksomheten i deponiet, skal vegen rengjøres.
Rengjøring av vegnett med sidearealer skal utføres uten at grøfter eller dreneringssystem
tettes.
Plannavn
Fylkesmannen fremmer som en overordnet føring at det er en sammenblanding mellom
begrepene gjenvinningsanlegg og deponi i planforslaget. Rådmannen støtter Fylkesmannens
vurdering på dette punktet og vurderer at plannavnet endres fra «Hauka gjenvinningsanlegg» til
«Hauka deponi». Dette på bakgrunn av at formålet med planforslaget er deponi iht
forurensingslovens definisjoner.
Klima og miljø
Fylkesmannen anbefaler at planbestemmelsen som omhandler hvilket avfall som kan deponeres i
det planlagte deponiet vurderes nøye opp mot detaljgrad. Dette som en følge av at nasjonale krav
og EU-bestemmelser kan endres med tiden. Planbestemmelsen, slik den foreligger, er slik den
ble fremmet av forslagsstiller. I forbindelse med varsel om planoppstart hadde tilstøtende eier av
fritidsbolig merknad til videre drift av deponiet. Ett av momentene til eier av fritidsbolig var lukt
og støy. Planbestemmelsen ekskluderer blant annet deponering av våtorganisk materialet som
genererer lukt og tiltrekker seg fugler. Rådmannen vurderer at forslagsstillers forslag til
bestemmelse opprettholdes uendret.
I følge planforslaget skal bestemmelsesområde #1 avsluttes iht godkjent avslutningsplan og
området skal tilplantes med stedegen vegetasjon og overflaten skal påføres vekstjord. Videre
fremgår det at bestemmelsesområde #2 skal revegeteres med skog og stedegen masse.
Fylkesmannen mener det er tilstrekkelig at området skal avsluttes etter en godkjent
avslutningsplan. Rådmannen deler ikke Fylkesmannens oppfatning på dette punktet og vurderer
det som mer forutsigbart og definere etterbruken av arealene i forbindelse med godkjenningen av
denne planen.
Forslagsstiller har i sitt planforslag foreslått at det innenfor formålet vann- og avløpsanlegg
(BVA) kan oppføres renseanlegg på maksimalt 300 m². Fylkesmannen bemerker at det i
skrivende stund er vanskelig å fastslå hvor stort renseanlegg deponiet vil kreve, samt at
renseanlegget kan bli større enn 300 m². Dette forholdet kan utløse behov for senere
planavklaring. Rådmannen vurderer at det er unødvendig med en slik rigiditet i planen og at
bestemmelsen som regulerer størrelsen på renseanlegget fjernes i sin helhet.
Som følge av vilkår ved 1. gangs behandling innehar foreliggende planforslag
rekkefølgebestemmelse om overvåkningsplan. Fylkesmannen bemerker i den forbindelse at
overvåkningsplanen bør utarbeides i tråd med veilederne 02:2009 Overvåking av miljøtilstand i
vann og 02:2018 Klassifisering av miljøtilstand i vann og at dette må sikres gjennom
bestemmelse. Rådmannen vurderer at Fylkesmannens merknad tas til følge på dette punktet.
Dette begrunnes med bestemmelsen om overvåkningsplan blir konkretisert som en følge av
dette. Rådmannen vurderer at bestemmelsen om overvåkningsplan utvides med et andre ledd
med følgende ordlyd:
Veilederene 02:2009 Overvåking av miljøtilstand i vann og 02:2018 Klassifisering av
miljøtilstand i vann skal legges til grunn for utarbeidelsen av overvåkningsplan.

Til sist vises det til at planforslaget er mangelfullt opplyst hva gjelder konsekvensene for
landskapet og hvor synlig deponiet med adkomstveg vil bli fra vest. Fylkesmannen henstiller
videre til at det innarbeides bestemmelse som sikrer revegetering av eksponerte områder ved
ferdigstillelse av ny veg (SKV3) og snuplass inn til område. Planforslaget regulerer at
deponeringen kan skje i inntil 20 år fra reguleringsplanen er vedtatt. Det antas at adkomstvegen
(SKV3) og dens sidearealer vil være meste eksponert. Dette gjelder både fra vest og for kjørende
langs FV 6560. Rådmannen vurderer at det bør etableres en bestemmelse som sikrer at disse
arealene blir revegetert før deponiet skal avsluttes. Dette for å redusere synligheten av deponiet
og redusere konsekvensene for landskapsbildet. Videre skal adkomstvegen til deponiet
etterbrukes som landbruksveg og vil dermed være et permanent tiltak som påvirker landskapet i
området. Rådmannen vurderer at følgende innarbeides som andre ledd til bestemmelsen for
annen veggrunn – grøntareal:
SVG5 og SVG6 skal tilpasses terrenget for øvrig og revegeteres der dette er mulig. Dette
skal være gjennomført senest påfølgende vekstsesong etter at SKV3 er ferdigstilt opp til
#2 Snuplass.
Konklusjon
De innkomne merknadene er tatt til følge eller utredet.
Det foreligger ingen innsigelser til planforslaget og kommunestyret har dermed myndighet til å
egengodkjenne planen.
Rådmannens innstilling
Utvalg for Næring, plan og miljø godkjenner detaljreguleringen for Hauka deponi (planID:
50272016016) med de endringer som fremgår av saksframlegget. Saken sendes kommunstyret
med følgende innstilling:
Midtre Gauldal kommune vedtar planID 50272016016 detaljreguleringen Hauka deponi med
hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12. Det settes følgende vilkår:
 Plankartet må endres iht eiendomsgrenser fastsatt ved oppmålingsforretning gjennomført
som følge av vilkår ved 1. gangs behandling.
 Benevnelsen av fylkesvegen i planbeskrivelsen endres fra FV 631 til FV 6560
 Følgende bestemmelse legges til under fellesbestemmelser: Dersom offentlig vegnett
tilsmusses av virksomheten i deponiet, skal vegen rengjøres. Rengjøring av vegnett med
sidearealer skal utføres uten at grøfter eller dreneringssystem tettes.
 Plannavnet endres til «Hauka deponi» og plandokumenter justeres som følge av dette
 Eventuelle avvik som fremkommer ved kontroll av SOSI-fil må utbedres
 Bestemmelsen som regulerer størrelsen på renseanlegget innenfor formålet BVA fjernes i
sin helhet
 Følgende tas inn under bestemmelsen for Overvåkningsplan som andre ledd: Veilederene
02:2009 Overvåking av miljøtilstand i vann og 02:2018 Klassifisering av miljøtilstand i
vann skal legges til grunn for utarbeidelsen av overvåkningsplan.
 Følgende tas inn under bestemmelsen for Annen veggrunn – grøntareal som andre ledd:
SVG5 og SVG6 skal tilpasses terrenget for øvrig og revegeteres der dette er mulig. Dette
skal være gjennomført senest påfølgende vekstsesong etter at SKV3 er ferdigstilt opp til
#2 Snuplass.

Saksprotokoll i Utvalg for næring, plan og miljø - 17.06.2019
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak
Utvalg for Næring, plan og miljø godkjenner detaljreguleringen for Hauka deponi (planID:
50272016016) med de endringer som fremgår av saksframlegget. Saken sendes kommunstyret
med følgende innstilling:
Midtre Gauldal kommune vedtar planID 50272016016 detaljreguleringen Hauka deponi med
hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12. Det settes følgende vilkår:
 Plankartet må endres iht eiendomsgrenser fastsatt ved oppmålingsforretning gjennomført
som følge av vilkår ved 1. gangs behandling.
 Benevnelsen av fylkesvegen i planbeskrivelsen endres fra FV 631 til FV 6560
 Følgende bestemmelse legges til under fellesbestemmelser: Dersom offentlig vegnett
tilsmusses av virksomheten i deponiet, skal vegen rengjøres. Rengjøring av vegnett med
sidearealer skal utføres uten at grøfter eller dreneringssystem tettes.
 Plannavnet endres til «Hauka deponi» og plandokumenter justeres som følge av dette
 Eventuelle avvik som fremkommer ved kontroll av SOSI-fil må utbedres
 Bestemmelsen som regulerer størrelsen på renseanlegget innenfor formålet BVA fjernes i
sin helhet
 Følgende tas inn under bestemmelsen for Overvåkningsplan som andre ledd: Veilederene
02:2009 Overvåking av miljøtilstand i vann og 02:2018 Klassifisering av miljøtilstand i
vann skal legges til grunn for utarbeidelsen av overvåkningsplan.
 Følgende tas inn under bestemmelsen for Annen veggrunn – grøntareal som andre ledd:
SVG5 og SVG6 skal tilpasses terrenget for øvrig og revegeteres der dette er mulig. Dette
skal være gjennomført senest påfølgende vekstsesong etter at SKV3 er ferdigstilt opp til
#2 Snuplass.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.06.2019
Innstillingen fra utvalg for næring- plan og miljø – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Midtre Gauldal kommune vedtar planID 50272016016 detaljreguleringen Hauka deponi med
hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12. Det settes følgende vilkår:
 Plankartet må endres iht eiendomsgrenser fastsatt ved oppmålingsforretning gjennomført
som følge av vilkår ved 1. gangs behandling.
 Benevnelsen av fylkesvegen i planbeskrivelsen endres fra FV 631 til FV 6560

 Følgende bestemmelse legges til under fellesbestemmelser: Dersom offentlig vegnett
tilsmusses av virksomheten i deponiet, skal vegen rengjøres. Rengjøring av vegnett med
sidearealer skal utføres uten at grøfter eller dreneringssystem tettes.
 Plannavnet endres til «Hauka deponi» og plandokumenter justeres som følge av dette
 Eventuelle avvik som fremkommer ved kontroll av SOSI-fil må utbedres
 Bestemmelsen som regulerer størrelsen på renseanlegget innenfor formålet BVA fjernes i
sin helhet
 Følgende tas inn under bestemmelsen for Overvåkningsplan som andre ledd: Veilederene
02:2009 Overvåking av miljøtilstand i vann og 02:2018 Klassifisering av miljøtilstand i
vann skal legges til grunn for utarbeidelsen av overvåkningsplan.
 Følgende tas inn under bestemmelsen for Annen veggrunn – grøntareal som andre ledd:
SVG5 og SVG6 skal tilpasses terrenget for øvrig og revegeteres der dette er mulig. Dette
skal være gjennomført senest påfølgende vekstsesong etter at SKV3 er ferdigstilt opp til
#2 Snuplass.

