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Igangsatt reguleringsplanarbeid for Vasseljen i Malvik kommune, SorTrondelag. NVEs uttalelse
Vi viser til brev av 18.juni i år fra GeoTydal AS.
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for et deponi for rene fyllmasser. Etter endt deponi skal
området opparbeides til dyrket mark. Kart viser at det renner en bekk igjennom planområdet.
Losmassekart viser at det er tory, myr og breelvaysetninger her. 1nærheten er det "Tykk havaysetning",
og slike marine avsetninger kan strekke seg inn under andre avsetninger. 1marine avsetninger kan det
være forekomster av kvikkleire eller andre skredfarlige masser. NVEs retningslinjer 2/2011 "Flaum- og
skredfare i arealplanar" sier hvordan slike naturfarer bor utredes og tas hensyn til i arealplaner.
Planforslaget må også inneholde en beskrivelse av om bekken som renner gjennom området kan bli
berort av det planlagte tiltaket. Det må i så fall gis en beskrivelse av de allmenne interessene, herunder
naturmangfold, som er knyttet til bekken. Når vi mottar reguleringsplanforslaget vil vi legge vekt på om
de allmenne interessene i vassdraget vil bli tilstrekkelig ivaretatt.
Vi svarer gjerne på spørsmål om dette brevet.
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Svar på varsel om oppstart av reguleringsplan for deponi på gbnr. 26/1 og 27/1 i Malvik kommune
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Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til sakspapirene,
som vi mottok 18.06.2013.
Deponiet blir liggende rett sør for, og vil ikke berøre grusforekomsten på rundt 500.000 m3, som
gården ligger på.
DMF har ingen merknader til planoppstarten.
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