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Fylkeskommunens uttalelse - Reguleringsplan for
Tromsdalen kalkbrudd og deponi - Verdal kommune
Vi viser til forsendelse datert 8.1.2020 vedrørende høring av revidert
planforslag til reguleringsplan for Tromsdalen kalkbrudd og deponi.
Hensikten med planen er å legge til rette for utvidelse av eksisterende
uttaksområde for kalk i form av utvidelse av dagbrudd, etablering av
underjordisk brudd og deponiområde for avdekkingsmasser.
Kommunen oppgir at endringen i revidert planforslag er en ny bestemmelse om
rekkefølge for drift/åpning av ulike områder i dagbruddet. Foreslått rekkefølge
A, B og C vist på plankartet over bakken. Plankartet under bakken er ikke
endret. I tillegg er transportvolum endret til uttaksvolum i rekkefølgebestemmelse om G/S-veg, iht. vedtak i kommunestyret i januar 2019.

Fylkesveg
Statens vegvesen har gjennom brev datert 04.09.19 gitt tilsvar på forhold
knyttet til berørte veger på vegne av Trøndelag fylkeskommune.
Vannforvaltning
Vannfaglige momenter som byggegrense til vassdrag, bredde på kantvegetasjon og prøvetakingsprogram m.a i Kvernhusbekken har blitt ivaretatt i
revidert plan.
Vi forutsetter at Direktoratet for mineralforvaltning har kontroll på kvaliteten av
masseuttak og at det ikke er fare for at giftige mineraler lekker ut av
masseuttaket og deponi.
Etter vår vurdering er det ut ifra foreliggende plan ikke noen stor fare for
forringelse av vann jf. §1 i Vannforskriften.
Kulturminner eldre tid
I reguleringsplanen omfatter 16 automatisk freda kulturminnelokaliteter. Fire
av disse lokalitetene er lagt inn som hensynssone, mens de øvrige 12 er lagt
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inn som bestemmelsesområder i sine respektive planområder med tilknyttede
bestemmelser. I reguleringsplanen er det forespeilet en etappevis utvidelse av
kalkbruddet. Før lokalitetene kan frigis og delområdene tas i bruk som
kalkbrudd, må Riksantikvaren fatte endelig vedtak jf. kml § 10, og NTNU
Vitenskapsmuseet må gjennomføre utgravning. Dette sikres i reguleringsbestemmelsenes punkt 3.1 Bebyggelse og anlegg.
Ved behandling av kommunedelplan besluttet Riksantikvaren også at det skal
gjennomføres en arkeologisk overvåkning ved ev. framtidig rivning/fjerning av
bygningene på gårdstunet på Tromsdalen. Dette er derfor lagt inn som
bestemmelsesområde #14 med tilhørende bestemmelser.
For lesbarhetens skyld kan det vurderes om de aktuelle bestemmelsesområdene med tilhørende bestemmelser heller skal knyttes til sine respektive
bruksområder #A1-#C2 i stedet for BRU1-8, men rekkefølgebestemmelsene vil
opprettholdes og vil ikke endre øvrige formelle konsekvenser for de berørte
kulturminnene.

Utover dette har ikke Trøndelag fylkeskommune merknader til det reviderte
planforslaget.

Med vennlig hilsen
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Seksjonsleder
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