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Vedtatt av kommunestyret i Nord-Odal:

Dersomdet i forbindelsemed tiltak i marken oppdages automatiskfredete kulturminner som tidligere ikke er kjent,
skal arbeidet stansesi den utstrekning det berører kulturminneneeller deres sikringssonerpå fem meter. Det er
viktig at også de som utfører arbeidet i marken gjøres kjent med denne bestemmelse.Meldingom funn skal straks
sendessamferdsel,miljø og plan v/ kulturvernseksjonen, Hedmarkfylkeskommune,j.fr. lov om kulturminner § 8,
annet ledd.
Tiltaket omfattes av forurensningslovenmed tilhørende forskrifter. Det vises til forurensningsforskri
ftens kapitel 30.
Tiltaket omfattes av mineralloven.Driften må skje i henhold til driftsplan godkjent av direktoratet for
mineralforvaltning.
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REKKEFØLGEBESTEMMELSER

1.1

Når masseuttaket er avsluttet, skal området istandsettes til skogbruksformål. Jordmasser som fjernes i
forbindelse med driften skal lagres inne på området og benyttes til istandsetting av området etter endt uttak.
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BEBYGGELSE OG ANLEGG (PBL § 12-5 ledd nr. 1)

2.1

Massetak
Det tillates å etablere og drifte knuseverk innenfor området.

2.2

Innenfor området kan det tillates plassert midlerti dige bygninger som skal benyttes i driften av anlegget.

2.3

Uttaksgrensen sammenfaller med planavgrensningen. Uttak av masser skal ikke foretas lavere enn OK.
Fløytbråtåvegen.

2.4

Det er ikke tillatt med deponering av masser utover egnet inert avfall og ikke-forurenset masse til bruk i
istandsetting av området etter endt uttak.

2.5

Driften ved masseuttaket er begrenset til tidsrommet mellom kl 07.00 og kl 19.00. Dersom det skal være drift
utover dette tidsrommet, må det gjennomføres en beregning av støy og eventuelle tiltak som sikrer at kravene i
forurensningsforskriften og grenseverdiene i støyretningslinjene T-1442/2016 tabell 3, er ivaretatt.

2.6

Ved istandsetting av området etter endt uttak skal det ikke være brattere skråninger enn 1:3. Høyden på ferdig
planert terreng skal ikke på noe sted være lavere enn nivået på Fløytbråtåvegen.
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3
3.1

HENSYNSSONER (PBL § 12-6)
Sikringsområde – Brann-/eksplosjonfare
(H350_1)
Masseuttaket ligger innenfor sikringsområdet for sprengstofflager ved Hartmann industriområde.

Egengodkjent av Nord-Odal kommunestyre den , sak

_________________________
Lise Selnes
ordfører
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