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Ved riving skal kreditorer med pengeheftelser i eiendommen varsles, plan- og bygningsloven § 21-3

Tiltak på eiendommen

Kommune
Malvik

Gnr.
27

Bnr.
1

Andre Gnr./Bnr.
26/1

Adresse
Markabygdvegen 870, 7560 VIKHAMMER

Eier/fester
Heidi Cathrin Vasseljen (27/1)  Magne og Sigrid Drage (26/1)

Det varsles herved om

Søknadstype
søknad i ett trinn

Tiltakstype
Vesentlig terrenginngrep

Næringsgruppekode
F Bygge- og anleggsvirksomhet

Anleggstype
andre

Dispensasjonsøknad etter Plan-og bygningsloven Kapittel 19
Det søkes dispensasjon fra bestemmelsene i:Arealplaner, Vegloven
Begrunnelse for dispensasjon: Fra bestemmelser i vegloven;
Da plangrensen og tiltaksområdet ligger 5 -7 meter fra den kommunaleveien Markabygdveien søkes det om
dispensasjon fra kravet til at det skal være 15 meter distanse mellom tiltaket og sentervei.

Det er i driftsplanen tatt hensyn til sikt og trafikksikkerhet. Det er en relativ rett strekning og det er ingen
avkjøringer som skaper farlige situasjoner.

Det er ønskelig å utnytte hele det regulerte område til deponi, dette for å kunne utnytte områdets potensial best
mulig, både når det gjelder mottaksmengde og størrelsen på jordbruksarealet etter endt driftsperiode.

Fordelene anses større enn ulempene, og formålet til bestemmelsene i vegloven tilsidesettes ikke.

Fra bestemmelser i reguleringsplanen;
I reguleringsplanen er det bestemt at landbruksavkjørselen fra Markabygdveien skal benyttes som adkomst til
deponiet.
Prosjekterende og tiltakshaver finner det formålstjenlig å etablere en ny adkomstvei inn fra nord, som tilknyttes
gårdsveien (tegnet i kartvedlegg B til driftsplanen). Herfra vil det gå driftsveier over bekken og langs bekkeløpet,
som vist i kartvedlegg. Veistykket fra gårdsveien og ca. 100m inn på området anlegges med asfalt, som skrapes
ren for evt. jord og leire ved jevne mellomrom.

Det bygges også internvei langs vestsiden av området, som vist i kartvedlegg. Fra denne vei kan fyllmasser tippes
og doseres enklere ut mot øst, i nedoverbakke.
Fordelen med foreslåtte adkomst er bedre logistikk for møtende lastebiler og mer oversiktlig utkjøring til
Markabygdveien.  Dette tilsidesetter ikke formålet med bestemmelsen i betydelig grad og slik dette er vurdert er
fordelen med omlegging større enn ulempene.

Arealdisponering

Planstatus mv.
Gjeldende plan
Reguleringsplan
Navn på plan
Reguleringsplan for Landbruksområde/massedeponi Vasseljen og Søre Bromset, del av 26/1 og 27/1

Nabovarselet gjelder

På vegne av tiltakshaver Tverås Maskin og Transport AS  søker Pro Invenia AS med dette om tillatelse til å
iverksette tiltaket "Vasseljen deponi"
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Tiltaksområdet er som angitt i reguleringsplan med planid 201213. Planen er at det i en midlertidig periode på 5 -
7 år skal fylles inn rene masser på området, og at området deretter skal istandsettes til landbruksjord.

Det er foretatt en masseberegning og det er forventet at det kan deponeres ca 350 000 m3. Det vil bli opprettet
mottakskontroll, og det er kun rene masser i tilstandsklasse 1 som kan deponeres.
Det er utarbeidet en driftsplan for deponiet.
Ansvarlig søker har sjekket tiltakets forhold til naturmangfoldsloven og kulturminneloven, og tiltaket vil ikke komme
i konflikt med formålet i disse lovene. Grunnrettsavtale med grunneierne foreligger for begge eiendommene.

Spørsmål og merknader vedrørende nabovarsel

Ansvarlig søker
navn
PRO INVENIA AS

Kontaktperson
navn
Audun Sletten

e-postadresse
audun.sletten@proinvenia.no

Telefon
93440458

Mobiltelefon
93440458

Merknadene sendes:
Eventuelle merknader skal være mottatt innen 2 uker etter at dette varsel er sendt. Ansvarlig søker/tiltakshaver
skal sammen med søknad sende innkomne merknader og redegjøre for eventuelle endringer.

Navn
PRO INVENIA AS

Postadresse
Vestre Rosten 78, 7075 TILLER

e-postadresse
audun.sletten@proinvenia.no

Vedlegg

Vedleggstype Gruppe Beskrivelse av vedlegget

Kart F Oversiktskart 1:10 000

Kart F Dagens situasjon

Kart F Plan for etappevis fylling

Situasjonskart F Situasjonskart/Avslutningsplan

Kart F Snitt

Signering

Tilsvarende opplysninger med vedlegg er sendt i nabovarsel til berørte naboer og gjenboere.
Mottagere av nabovarsel fremgår av kvittering for nabovarsel.
Ansvarlig søker

Dato                                                                 .

Signatur                                                           .

Gjentas med blokkbokstaver
.


