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Forespørsel om godkjenning til å forbedre rekreasjonsområdet i Sandvika båthavn og i 
Åsvika etter PBL § 93 
 
Sandvika Vel har av Fylkesmannen v/miljøvernavdelingen fått tillatelse til å fjerne organisk 
materiale som ligger i Sandvika og som gjør badeopplevelsen om sommeren mindre trivelig. 
Dette arbeidet må utføres innen 15. april, jf. brev av 21.02.2005 (ref. 2005/1508). 
 
Dette innebærer at vi besitter billig masse som bl.a. kan benyttes til å gjøre friområder i 
Velets område mer attraktive. Det er to områder som peker seg ut, A) Båthavna i Sandvika 
og B) Åsvika helt nord i Sandvika. 
 
A. Båthavna: For dette området (gårds- og bruksnummer 15/113) er det kommunen som er 
grunneier, mens Sandvika Vel har påtatt seg ansvaret med å holde området i orden som 
rekreasjonsområde. 
 
På befaring med kommunegartner Johnny Rognlien i båthavna 4. mars var det to tiltak som 
pekte seg ut. 1. Å fylle opp skråningen/dumpa som ligger nord for plenen og dermed utvide 
plenen noen meter i denne retningen. På det meste vil det antakelig innebære en 
oppfylling på mellom 1 og 1,5 meter.  2. Å utforme en halvmåneformet platting for fri lek 
nederst på dagens plen. 
 
Pga. behovet for ny overvannsledning i området, noe som muligens medfører at dagens plen 
vil bli gravd opp, så er det i første rekke tiltak 1 som er aktuelt i denne omgang. 
 
Stange kommune er kontaktet som grunneier ved eiendomssjef Ole Kristian Sjøli.  Som 
grunneier hadde Stange kommune ingen innsigelser, jf. e-post fra Sjøli 10.03.05. 
 
Sjøli har gjort oss oppmerksom på at tiltaket er søknadspliktig etter PBL § 93, spesielt fordi 
området ligger innenfor 100 m grensen fra vannet. Sandvika Vel har derfor søkt Stange 
kommune ved overingeniør Ivar Uhlen om tillatelse til å gjennomføre tiltaket. 
 
B. Åsvika: Åsvika har fra gammelt av vært et bade- og rekreasjonsområde. De siste par tiår 
har området ligget mer og mer brakk, fordi det er blitt sumpig og tustete.  Sanvika Vel er 
grunneier i området (gårds- og bruksnummer 7/157). Sandvika Vel tok i 1995 initiativet til å 
utbedre området ved å øke terrenghøyden noe (se vedlegg).  Tillatelse ble den gangen 
innhentet både fra kommunen og Fylkesmannens miljøvernavdeling (se vedlegg), og 
nabovarsel ble sendt. Tiltaket stoppet den gang opp pga. dårlig økonomi i Velet. 
 
Fordi den massen vi har tilgengelig er mer enn hva som trengs i båthavna, vurderer Velet å 
videreføre planene fra 1995. Hvis det er behov for ny tillatelse, ber vi om det.  Hvis ikke, er 
dette punktet til orientering å regne. Området er antakelig ytterligere forringet siden 1995, 
og vi har behov for å se på området med nye øyne når snøen er borte, for å identifisere 
hvilke område det er naturlig å starte med og hvor mye det er behov for å gjøre.  Sandvika 
Vel vil ha en ny dialog med naboene før tiltaket iverksettes. 
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Merk: På kartskissen under er aktuelt område i Åsvika indikert. Pga. snø er det ikke mulig å 
avgjøre hvilke behov for utbedring som foreligger, og hvor det er mest aktuelt å starte. 
 
Generelt: Om mulig ønsker vi en rask avgjørelse, slik at Fylkesmannens frist kan 
overholdes. 
 
Om ønskelig stiller vi gjerne på befaring. 
 
 
På vegne av Sandvika Vel 
 
 
Øystein Sætrang (sign.) 
Nestleder 
 
E-post: satrang@start.no 
Tlf. 62580801/97631372 
 
Vedlegg:  

 Nedenfor i denne filen: Kartskisse over hvilke områder det er aktuelt å utbedre. 

 I egne filer: Søknad fra Velet i 1995 og tillatelser gitt av kommune og fylkesmann 
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Kartskisse over områder som er aktuelle å utbedre (skravert i grønt): 
 

 
 

 


