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Søknad - Tilskudd til drenering av jordbruksjord - 117186

Søker

Navn på foretak
PER MELBY

Organisasjonsnummer
888386572

Selskapsform
ENKELTPERSONFORETAK

Innehavers navn
PER MELBY

Adresse
Kufasseter, 7357 SKAUN

Driftssenter
5029-78/2

Navn på kontaktperson
Per Melby

Mobilnummer
416 80 596

E-post
ksyn-me@online.no

Kontonummer
4202 01 33877

Målform
Bokmål

Eiendom

Kommunenr.
5029

Gårdsnr.
78

Bruksnr.
2

Festenr.

Navn

Jeg er
Eier

Er arealet tidligere drenert?
Ja
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Når ble tidligere drenering utført? Om du ikke vet hvilket år dette var, kan du skrive
Cirka foran årstallet
1976

Beskriv behovet for drenering
Gamle grøfter er tette og arealet er ikke kjørbart med maskiner.

Dreneringsarbeid og tiltak

Beskriv arbeidet som skal gjennomføres
Samlegrøfter fornyes og sugegrøfter skal suppleres.

Velg tiltak du planlegger å utføre

Systematisk grøfting

Areal
16 dekar

Grøfteavstand
8 meter

Grøftedybde
90 cm

Type filtermateriale
Samfengt grus og shingel

Mengde filtermateriale
20 m3 per 100 meter grøft

Bruker filterrør
Nei

Annen grøfting (usystematisk)

Løpemeter grøft
423 meter

Berørt areal
4 dekar

Type filtermateriale
Samfengt grus og shingel

Mengde filtermateriale
20 m3 per 100 meter grøft

Bruker filterrør
Nei

Beskriv sikringstiltak for kummer og utløp
Settes i etablerte avløp med stikkrenne under vei.

Hvem skal utføre dreneringen (entreprenør, innleid arbeidshjelp, egeninnsats, eller
ikke avklart)?
Egeninnsats og innleid arbeidshjelp

Planlagt anleggsperiode
06.05.2019 - 31.12.2019
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Totalt anslått kostnad for materialer og arbeid (eks. mva.)
138 667 kroner

Miljøvurdering

Er du kjent med om det er kulturminner på arealet som skal dreneres?
Nei

Beskriv kulturminnene

Kan dreneringen være til skade for naturmangfoldet?
Nei

Beskriv eventuell skade for naturmangfoldet

Kan drenering øke flomfaren?
Nei

Beskriv dreneringens virkning på avrenningsmønsteret i vassdraget

Kan drenering øke erosjonsfaren?
Nei

Beskriv dreneringens virkning på overflateavrenning, grøfteavrenning og
forurensning

Hvilket vassdrag dreneres det til?
Laugen vassdrag via Hauka og Mora til Laugen

Kan drenering påvirke naboarealet eller allmennhetens interesse?
Nei

Beskriv dreneringens påvirkning av naboforhold

Vedlegg
Filnavn Vedleggstype Kommentar

Dreneringsutgifter.pdf Andre vedlegg Faktura for hittil påløpte utgifter i forbindelse med
grøfting.

Trobakken mot sørvest.
pdf

Kart med
grøfteskisse

Trobakken mot vest.pdf Kart med
grøfteskisse

Oppsummering

Hvem skal behandle søknad
Skaun kommune

Kommentarer

Bekreft og send søknad
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Jeg bekrefter at

dreneringsarbeidet ikke kan starte før kommunen har innvilget tilskudd.

Jeg bekrefter at opplysningene i søknaden er fullstendige og korrekte.

Dato sendt
07.05.2019


