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Uttalelse- detaljregulering for Tromsdalen kalkbrudd og deponi - Verdal
kommune
Fylkesmannen har mottatt ovennevnte reguleringsplan til uttalelse. Under følger innspill til planen
på Fylkesmannens ulike fagområder:
Landbruk
Det foreslås å supplere planen med rekkefølgekrav for drift/åpning av de ulike områdene i bruddet.
Dette er positivt da det vil gi større forutsigbarhet for uttaket i et så stort område i tillegg til at man
reduserer størrelsen på det aktive bruddet. Fylkesmannen har tidligere vært opptatt av at det legges
opp til en etappevis utbygging for å skjerme dyrka jord i området så langt som mulig. Det ser ut til at
mye av jordbruksarealet ligger innenfor A1 som kan tas i bruk først. Fylkesmannen anbefaler
fremdeles at jordbruksarealene skjermes så langt det er hensiktsmessig, men har ut fra tidligere
prosess i saken ingen avgjørende merknader til foreslått rekkefølge.
Klima og miljø
Vi viser til vår uttalelse med faglige råd i brev av 27.8.19, og registrerer som positivt at det er tatt inn
krav om miljøovervåkningsprogram for vannkvalitet i bestemmelsen 3.1.8. Videre at det er tatt inn
krav om etappevis utbygging, samt at det er tatt inn byggegrense på 50 meter langs Tromsdalselva,
Trongdøla og Kvernhusbekken i bestemmelsene. Vi har ingen øvrige merknader til planen.
Samfunnssikkerhet
Ingen merknad.
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