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Navn
ProInveniaasfor tiltakshaverBr. Bjerkli as
Postnummer/Poststed
VestreRosten78,7075Tiller
Telefon
99706 520
E-post
katharina.minsaas@proinvenia.no
Tiltakshaver
Br. Bjerkli asiht. avtalemedgrunneier
Grunneier
ChristenSjøvold
Gårdsnummer/Bruksnummer
34/1
Adresse
Markabygdvegen705
Postnummer/Poststed
7560Vikhammer
Typetiltak
Deponifor renemasser
Formålmedtiltaket
Formåletmedtiltaket er åetableredeponifor varig lagringavrene
overskuddsmasser,
ogetterendtoppfylling tilbakeføretil forbedretLNFR
og oppnåenbetydeligutvidelseavdriftsenehetensdyrkbareareal.
Beskrivelseav tiltaket
Deforeslåttearealeneligger ca.4 km fra E6/Leistadkrysset,og haren
sentralplasseringi forhold til denstadigøkendebyggeaktiviteteni
Trondheimsregionen.
PåarealetBuås1 er terrengetkraftig skrånende,og
ligger skjermettil. Ferdigoppfylt arealvil gi enutvidelseavdendyrka
markasomligger innntil arealet.ArealetBuås2 bestårhovesakligavmyr,
og ligger godtskjermetvedfotenav enås.Ferdigoppfylt vil arealetgi en
utvidelseavdendyrkamarkasomligger vedarealet.Adkomsttil arealene
skjervedå oppgradereog tai bruk eksisterendedriftsveier.
Størrelsepå arealet/tiltaket
Buås1: 29 daa/ ca.60.000m³ + Buås2: 35 daa/ ca.35.000- 60.000
m³
Planstatus
KPA formål: LNFR Hensynssonelandbruk
Eventuelltidligereplanarbeid
Ikke tidligere planarbeidsomvi kjennertil.
Er innspilletet fortettingsprosjekt Nei
Hvilkenutnyttingsgradleggesdet
opptil?
Vil tiltaketkunnegjennomføres
i
Ja,tiltaket kangjennomføresi planperioden.NyeVeier asharf.eks.
planperioden?
fastsattbyggingavE6Ranheim- Stjørdalinnenfordenneperioden.
Prosjektetalenegenerereretenormtmasseoverskudd
(1-2 mill fm³). I
tillegg kommeralle andresmåog storeprosjekteri løpetavperioden,som
generereroverskuddsmasse.
Dagensarealbruk
Landbruk.Sefor øvrig underpunktetTopografi.
Eiendomsforhold
Fasteiendom
Hvilkenveger adkomstvegtil
FraLeistadkryssetpåE6,ca.4 km, via Fv874/Fv873Markabygdvegen.
området?
Adkomsttil arealetfra
Buås1 ligger ca.250m unnahovedvegen,via enstikkvegfra
Markabygdvegen.Det ereksisterendedriftsvegerpåog vedarealet,som
kanoppgraderesog nyttegjøressomadkomst.
Buås2 ligger ca.300m unnahovedvegen,via enstikkvegfra

Markabygdvegen.Deter eksisterendedriftsvegerinn til arealet,somkan
oppgraderesog nyttegjøressomadkomst.
VA (vann,avløp,overvann)
Er detgjort geotekniske
Nei
undersøkelser
på arealet/inærheten?
Topografi/vegetasjon/klima/solforhold
PåBuås1 skrånerterrengetkraftig og erdelvisskogkledd.Iht. NIBIO's
karttjenesteer detskogmedhøybonitet.Beliggenhetener skjermet.
Buås2 bestårhovedsakeligavmyr ogskog.Skogeneri NIBIO's
karttjenesteklassifisertsomuproduktivogmedlav bonitet.
Liggerplanområdetnærmereenn
Nei
100meterfra
Er områdetflomutsatt?
Nei
Leke-ogfriområderpåområdet/i
Nei
nærheten
Berørerplanområdetdyrkamark
Tiltaket kreveringenomdisponeringavdyrkamark.
ellerdyrkbar mark?
Beggearealeneer delvisklassifisertsomdyrkbarmarki NIBIO's
karttjeneste.
BådeBuås1 og2 ligger inntil dyrkamark.
Hva er avstandentil nærmesteskole
Hva er avstandentil nærmeste
barnehage?
Hva er avstandentil nærmeste
nærbutikk?
Mål oghensiktmedtiltaket
Hovedmålsetningenmedtiltaket eråsikretilgangtil tilstrekkelig arealfor
deponeringavoverskuddsmasser.
Detteernødvendigfor åværeen
konkurransedyktigogaktiv aktørinnenforentreprenørbransjen
i
Trondheimsområdet.Itillegg gir tiltaket inntekttil grunneier,påarealersom
i liten gradkannyttegjøreseffektivt i landbruksvirksomheten.
Etterhvert
somoppfyllingenfullføresfår grunneiernyeogforbedredearealer,som
kanopparbeidestil dyrkamark.
Eventuellavvikfra gjeldendeplan
Massedeponier ikke i trådmedformåletLNFR i gjeldendeplan.
Antattekonsekvenser
av
Tiltaket medførerøkt trafikk påFv874/Fv873.Myra påaraletBuås2 er
tiltaket/avviket
klassifisertsomnaturtypeIntakt lavlandsmyri innlandet.Det erangittat
myraerstor,noesomgir høyverdi. Denerimidlertid sterktpåvirketav
grøftingogi etmindreområdeindirekteavgjødsling.Denharikke spesielt
rik vegetasjoneller sjeldenutformingogvurderesderfortil lokalt viktig,
klasseC.
I nordøstgrenserBuås2 inntil faresonehøyspenningsanlegg,
og dettemå
hensyntasvedplanleggingoggjennomføringavtiltaket.
Øvrigekommentarer
Vi serikke deto arealeneunderett,ogdetenearealetvil fortsattvære
aktueltfor gjennomføringavtiltaket, selvomdetandreikke blir inntatti
KPA.
Dersomnoei innspillet fremstårsomuklart eller deterønskeligmedandre
kart bervi om åbli kontaktetfor dialog.
Lastoppvedlegg
vedlegginnspill buås.pdf
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Avtale
Det opprettes herved avtale mellom Br. Bjerkli ASn Sutterøygt.7,7550 Stjørdal
og Christen Sjøvold Markabygdvegen 705 7560 Vikhammer, eier av gff. 34lbm.l i
Malvik kommune, om oppfulling av ny tipp på ansøkt område på eiendommen.

Avtalen omfatter også følgende punkter:

1.

Br. Bjerkli AS gis enerett til fylling av reine fyllmasser på området som tillatelse
til tiltak er gitt fra Malvik kommune ved ny søknad.

2.

Det gis rett

3.

Br. Bjerkli AS planerer ut massene ift eiers behov. Evt. nødvendig reparasjoner av
tilførselsveg besørges av Br. Bjerkli AS.

4.

Det avtales en pris på kr. 10,- pr løse m3, målt i bil

5.

Grunneier kan ikke ha tilsvarende avtaler med andre som driver innen samme
forretningsvirksomhetimarked på fyllmasseplassen.

6.

Avtalen er gyldig inntil oppfyllingsarbeidene er avsluttet og massene er utplanert.

7.

Dersom det skulle oppstå uenighet om tolking av denne avtalen, og tvisten ikke
løses i forhandlinger, vedtar partene Trondheim tingrett som rett verneting. Tvisten
behandles etter reglene om ordinær rettergang i tvisteloven.

til fri og uhindret

8. Avtalen kan tinglyses

adgang

til området

.

på gnr 34 bnr 1. Kostnadene med tinglysing bæres av den

som krever tinglysing.
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fr'ülo,ßeltl,'
Bjerkli AS /
Br.

2014

fu"ú

Christen Sjøvold
Grunneier.

