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NORD-ODAL KOMM UNE

Reguleringsbestemmelser for reguleringsplan Utvidel se Granerud
industriområde

Plannummer: 20160001

• Plankartet er datert: 20.12.2017
• Bestemmelsene er datert: 09.01.2018
• Vedtatt av kommunestyret i Nord-Odal:

Dersom det i forbindelse med tiltak i marken oppdag es automatisk fredete kulturminner som tidligere ik ke er kjent,
skal arbeidet stanses i den utstrekning det berører kulturminnene eller deres sikringssoner på fem met er. Det er
viktig at også de som utfører arbeidet i marken gjø res kjent med denne bestemmelse. Melding om funn sk al straks
sendes samferdsel, miljø og plan v/ kulturvernseksj onen, Hedmark fylkeskommune, j.fr. lov om kulturmin ner § 8,
annet ledd.

Planområdet omfattes av forurensningsloven med tilh ørende forskrifter.

1 FELLESBESTEMMELSER

1.1 I de enkelte områder kan utbygging ikke finne sted før tekniske anlegg som er nødvendig for utbygging av
området er etablert. Dette gjelder anlegg for elekt risitetsforsyning, vann- og avløp samt anlegg for
overvannshåndtering.

1.2 Miljøverndepartementets retningslinjer for støy i a realplanlegging, T-1442/2016, skal følges ved reali sering av
reguleringsplanen. Før tillatelse til tiltak kan gi s skal det dokumenters at støy fra området ikke ove rstiger
grenseverdiene i T-1442/2016.

1.3 Avløp fra bygningene innenfor planområdet skal sikr es gjennom tilknytning til det offentlige avløpsnet tet.

2 BEBYGGELSE OG ANLEGG (PBL § 12-5 ledd nr. 1)

Steinbrudd og massetak (BSM1)

Tiltaket omfattes av mineralloven. Driften må skje i henhold til driftsplan godkjent av direktoratet f or
mineralforvaltning.

2.1 Innenfor området kan det foretas uttak, knusing og lagring av masser. Det er ikke tillatt med deponeri ng av
masser utover egnet inert avfall og ikke-forurenset masse til bruk i istandsetting av området etter en dt uttak.

2.2 Når masseuttaket er avsluttet, skal området istands ettes til industriformål. Etablering av industri ka n skje
etappevis etter hvert som arealer innenfor området klargjøres. Etablering skal skje i samråd med drive r slik at
formålsendringen ikke vanskeliggjør uttaket av mass er. Bestemmelsene punkt 3 til 4 vil da bli gjeldend e for
utbyggingen.

2.3 Innenfor området kan det tillates plassert midlerti dige bygninger/anlegg som skal benyttes i driften a v
masseuttaket.

2.4 Uttaksgrense er angitt i planen. Uttak av masser sk al ikke foretas lavere enn kote 190 m.o.h. Uttak og avslutning
skal skje i henhold til driftsplanveileder utgitt a v direktoratet for mineralforvaltning.

2.5 Driften ved masseuttaket er begrenset til hverdager i tidsrommet mellom kl 07.00 og kl 19.00. Sprengni ng er
begrenset til hverdager i tidsrommet mellom kl 07.0 0 og 16.00.
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Motorsportanlegg-biltrail (BMA1)

Arealet innenfor området omfattes av friluftsloven. Aktiviteten må skje etter godkjent søknad om motor ferdsel i
utmark.

2.6 Innenfor området tillates biltrail-frikjøring i ter reng med liten grad av opparbeiding.

2.7 Innenfor området kan det tillates oppført bygninger som skal benyttes i forbindelse med aktiviteten. B ygg og
fasader skal være enkle og ha en fasadefarge som ik ke står i stor kontrast til omgivelsene.

2.8 Aktiviteten innenfor området er begrenset til 2 hve rdager pr. uke mellom kl. 10.00 og 21.00, og lørdag er mellom
kl. 10.00 og 16.00. Mesterskap, stevner osv. kan in ntil 4 ganger i året legges utenfor angitte dager o g tidsrom.

Industri/lager (BKB)

2.9 Innenfor områder regulert til industri/lager kan de t tillates bygninger med gesimshøyde inntil 15 mete r over
gjennomsnittlig planert terreng. Bebyggelsen skal p lasseres innenfor angitte byggegrenser. Bygg og fas ader skal
være enkle og ha en fasadefarge som ikke står i sto r kontrast til omgivelsene.

2.10 Regulerte tomtegrenser er ikke juridisk bindene. De t skal ved fradeling av industritomter påses at det ikke blir
restarealer som ved form eller størrelse er lite eg net for utbygging.

2.11 Regulerte vegarealer som det etter inndeling av ind ustritomter ikke er behov for, kan inngå i industri formålet.

2.12 Ved søknad om tiltak kan kommunen stille krav om de taljert utomhusplan.

3 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK IN FRASTRUKTUR (PBL § 12- 5. ledd nr. 2)

3.1 Eiendomsform:
• Kjøreveg SKV 1 er privat
• Kjøreveg SKV 2-4 er offentlig
• Veg SV 1-6 er privat

3.2 Offentlige kjøreveger og avkjøringer fra offentlig veg skal utformes i samsvar med Statens vegvesens H åndbok
N100, veg og gateutforming og Nord-Odal kommunes ve g og gatenorm.

3.3 SKV 3 og SKV 4 skal opparbeides som samleveg, i hen hold til kommunens vegnormal.

4 HENSYN SSONER (PBL § 12-6)
Faresone-Høyspenningsanlegg H370_1

4.1 Ved tiltak i sonen skal retningslinjer fra Eidsiva Nett legges til grunn. Byggetiltak i sonen må på fo rhånd være
avklart med netteier.

Bevaring av kulturmiljø H570_1
4.2 Hensynsonen skal ivareta kulturmiljøet rundt Gamlev egen mellom Sand og Mo. Utover vanlig

vedlikehold/skjøtsel-skogdrift, skal tiltak innenfo r sonen forelegges kulturminnemyndighetene.

5 BESTEMMELSESOMRÅDE (PBL § 12-7)
Krav om nærmere undersøkelser, overvåkning og klarg jøring av virkninger

5.1 Avsatt område gjelder gammel søppelfylling. Tiltak innenfor bestemmelsesområdet skal følge
forurensningsforskriftens kapittel 2, opprydding i forurenset grunn ved bygge- og anleggsarbeider.
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Egengodkjent av Nord-Odal kommunestyre den , sak

_________________________
Lise Selnes

ordfører


