Gjelder eiendom
5038/295/1/1

Verdal kommune

Vår ref.
13/896- 7

Deres ref.

Vår dato
03.01.2020

Vår saksbehandler
Tone Groeggen
482 98 270, tng@statskog.no

Uttalelse reguleringsplan Tromsdalen Verdalskalk
Statskog gir med dette en uttalelse i forbindelse med reguleringsplan Tromsdalen kalkbrudd og deponi.
Kommunedelplan for Tromsdal og konsekvensutredning for kommunedelplanen ble godkjent av Verdal
kommune 17.06.2013. Statskog ga i den forbindelse en høringsuttalelse den 01.02.2013.
Det er Tromsdal statsallmenning som er berørt og som blir berørt ved en videre utvidelse av kalkbruddet.
Dette gjelder dagbrudd, fremtidig underjordisk drift samt deponi. Det er i Statskog sin interesse at
kommunedelplan med konsekvensutredning og reguleringsplan er så godt gjennomarbeidet som mulig.
Gjennom en lang prosess er Statskog av den oppfatning at så er tilfellet. Mange aspekter er grundig belyst.
Det er politisk enighet at de positive ringvirkningene er større enn de negative.
Statskog har noen momenter vi ønsker å trekke frem.
•

Uttak av kalk i Tromsdalen er en irreversibel aktivitet som vil foregå over meget lang tid. Både
kommunedelplan og reguleringsplan legger sterke føringer for hvordan uttaket skal foregå. Det er
imidlertid viktig at de politiske føringene og bestemmelsene ikke blir av en slik karakter at uttak
umuliggjøres. Fagfeltets eget direktorat, Direktoratet for Minaralforvaltning, har frarådet
ettappevis drift nedfelt i reguleringsplanen. Mineralloven krever driftsplan hvor de endelige
detaljreguleringer skjer og forvaltning av mineralressursen må skje i henhold til Mineralloven.
Kommunen kan påvirke innholdet i driftsdplanen ved innspill i forbindelse med utarbeidelse og
revidering av denne. Den revideres ca. hvert 5. år.

•

Statskog har tiltro til at bestemmelsene i Mineralloven og driftsplanen vil være tydelig nok med
hensyn til opprydding ved opphør av virksomheten. Det skal avsettes midler til dette. Hensynet til
natur og miljø vil få like stor oppmerksomhet, om ikke større fremover i tid, slik at lovverket vil
fange opp dette. Som grunneier er vi opptatt at vi forvalter naturressursene på en fornuftig og
bærekraftig måte for framtidige generasjoner.

•

Området for deponi er lagt på Statskog sin eigedom. Deponiet sin størrelse og utforming er godt
beskrevet. En må være sikker på at deponiets beskaffenhet ikke utgjør en risiko med hensyn til ras
som kan utløeses ved økte nedbørsmengder grunnnet klimaendringer. Grøfter og fyllingsfot skal
hindre dette. Beregninger med hensyn til utforming og størrelse bør kvalitetssikres. Deponiet må
revegeteres så raskt som mulig og fortrinnsvis til skogproduksjon.
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•

I brev fra Verdal kommune («Reviderte reguleringsbestemmelser») står det under kapittel 3.1.8 at
området BAB1 skal benyttes til deponi for avdekningsmasser. Deponiet skal revegeteres så raskt
som mulig. I kapitell 2.7 Avslutning av bruddet, skriver kommunen at avdekningsmasser skal
tilbakeføres på hyller over vannspeilet. Avdekningsmassene fjernes fra der det blir dagbrudd.
Videre fremtidig drift vil være underjordisk. Statskog lurer på hvordan dette skal gjennomføres og
om avdekningsmasser skal graves ut fra deponiet og legges tilbake på hyllene. I så fall vil dette
komme i konflikt med snarlig revegetering til skogproduksjon, da avslutning av bruddet antakelig
er langt fram i tid.
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