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Fra: Ole Arild Haugum (ole.arild@forset.no)
Sendt: 19.09.2018 21:56:27
Til: Ratvik Anne Guri
Kopi:
Emne: Innspill til arealplan for Malvik 2018-2030
Vedlegg:
Forset Grus tiltakshaver ved innspilt areal på Bjørnstad og Graffer på Malvik, takker for muligheten til å komme med
innspill 2. gangs behandling arealplan Malvik kommune.
Arealet er en del av en større plan mellom kommunene Malvik og Trondheim , som omfatter totalt ca. 600 dekar.
Planen vil avlaste Malvik kommune for næringsareal da Trondheim her også må bidra med områder.
Veier og annen infrastruktur er planlagt på Trondheimssiden og vil i liten grad belaste Malvik kommune.
Når det gjelder turstier så vil Forset Grus tilrettelegge for løsninger som ivaretar disse behovene og hensynene. Ut over
dette arbeides det med oppdyrking av 100 dekar med jordbruksareal. Dette i en kommune som opplever tap av slike
areal på grunn av en rekke offentlige og private tiltak.
Når det gjelder uttak og mottak av masser påpeker vi en betydelig miljøgevinst på grunn av svært strategisk
beliggenhet. Området er preget av bergarten Basalt som er en av få forekomster av god steinkvalitet i Malvik
kommune. Dette vil alene være et svært maktpåliggende moment for å tilrettelegge for tiltaket.
Forset Grus anbefaler Malvik kommune å ta inn planene i sin arealplan for Malvik 2018 – 2030 med følgende
begrunnelse:
l

l
l
l
l

Nye Veier trenger lokasjonen for å ferdigstille E6 øst prosjektet. Dette for å redusere miljøavtrykket i form av
kortreiste masser. Det vil også være stor økonomisk gevinst med prosjektet
Stiene og utfartsområdet vil bli ivaretatt og tilrettelegges for bedre løsninger enn i dag
Planen er i henhold til prinsippene i overordnede regionale mineralplaner i Trondheimsregionen
Basaltforekomsten er en av få gode bergarter i kommunen
Prosjektet tilrettelegger for store arealer til landbruksformål

Forset Grus ønsker følgende:
l
l

Planen tas med til 2. gangs behandling i rullering av kommuneplanen i Malvik
Forset Grus anser ikke en eventuell ekstra høringsrunde som vesentlig i en plan som anses viktig for framtiden i
begge kommunene.

Prinsippskisse ettersendes.
Med vennlig hilsen

Ole Arild Haugum Tlf. 92677444

http://srvweb05/ePhorte/API/GETDOC/Default.aspx?JP_ID=297804&JP_HDOKTY...

21.09.2018

