Oppstart
av planarbeid for Forset Øvre,
Oppstart av planarbeid for Forset Øvre, del av
del av Gnr/Bnr.
538/2538/2
Gnr/Bnr.
I henhold til plan- og bygningsloven §§ 12-8 og 12-9 varsles

Ioppstart
henhold tilav
planog bygningsloven
§§ 12-8
og 12-9
varsles
oppstart av
privat
reguleringsplan
for gnr.
538/2
i Trondheim
privat
reguleringsplan for gnr. 538/2 i Trondheim kommune.
kommune.

Oppstart av planarbeid for Forset Øvre, del av
Gnr/Bnr. 538/2
I henhold til plan- og bygningsloven §§ 12-8 og 12-9 varsles oppstart av
privat reguleringsplan for gnr. 538/2 i Trondheim kommune.

Tiltakshaver: Trondheim Massegjenvinning AS og Forset Grus AS
Tiltakshaver: Trondheim Massegjenvinning AS og
Plankonsulent: Pro Invenia AS

Forset Grus AS. Plankonsulent: Pro Invenia AS

Formåletmed
med
planprosessen
er å etablere
for avfall,
Formålet
planprosessen
er å etablere
deponideponi
for ordinært
ordinært
samt
avfall som
etter
avfallsforskriften
9-6,
samt
avfall avfall,
som
etter
avfallsforskriften
§ 9-6,
kanASsamdeponeres
Tiltakshaver:
Trondheim
Massegjenvinning
og Forset Grus §
ASmed
Pro Invenia
AS avfall
kan samdeponeres
ordinært
innenfor
ordinært
avfallPlankonsulent:
innenformed
dagens
steinbrudd
(område
R1 idagens
plan
steinbruddDagens
(område
R1 i plan K2016006).
Dagens
planavK2016006).
planavgrensning
utvides i tillegg
noe for
å kunne
Formålet med planprosessen er å etablere deponi for ordinært avfall,
grensning
i tillegg noe for åGjenstående
kunne
sette av areal til
sette
av arealutvides
til verksted-/servicebygg.
samt
avfall som etter avfallsforskriften
§ 9-6, kan samdeponeres med
verksted-/servicebygg.
Gjenstående
steinbruddvirksomhet
steinbruddvirksomhet
skalinnenfor
gjennomføres
som
planlagt.
ordinært avfall
dagens steinbrudd
(område R1 i plan
K2016006).som
Dagens
planavgrensning utvides i tillegg noe for å kunne
skal gjennomføres
planlagt.

sette
areal til verksted-/servicebygg.
Det er stilt krav
omavkonsekvensutredning
medGjenstående
planprogram.
Det er stilt krav
om konsekvensutredning
med
planprogram.
steinbruddvirksomhet
skal gjennomføres som
planlagt.
Informasjon om planoppstart og planprogram finnes her:
Informasjon om planoppstart og planprogram finnes her:
www.trondheim.kommune.no
eller på www.proinvenia.no
Det er stilt krav om konsekvensutredning
med planprogram.

www.trondheim.kommune.no eller på www.proinvenia.no
Informasjon om planoppstart og planprogram finnes her:

eller
på
Merknader
og
synspunkter,
hawww.proinvenia.no
betydning
for planMerknader
ogwww.trondheim.kommune.no
synspunkter,
som som
kan hakan
betydning
for planarbeidet
arbeidet
sendes til anders.lund@proinvenia.no.
sendes
til anders.lund@proinvenia.no.
Ta kontakt med i Pro Invenia AS
Merknader og synspunkter, som kan ha betydning for planarbeidet
Taovernevnte
kontakt med
itilPro
Invenia
AS88på10overnevnte
e-post
eller AS
på
e-post
eller
på tlf: 45
25Ta
forkontakt
nærmere
informasjon
sendes
anders.lund@proinvenia.no.
med
i Pro
Invenia
på planarbeidet.
tlf: 45 88på10
25 for nærmere
om
planarbeidet.
om
overnevnte
e-post eller påinformasjon
tlf: 45 88 10 25 for
nærmere
informasjon
om planarbeidet.

Frist for tilbakemelding:

Frist
for tilbakemelding:
23.08.2021

23.08.2021
23.08.2021

Frist for tilbakemelding:

