
































 
 

Driftsplan for 
 

 

Sætersmoen massetak 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datert: 25.05.2020 

Revidert: 04.11.2020 



 

1. Innledning 
Sætersmoen grustak ligger på vestsiden av RV3, ca. 10 km nord for Elverum sentrum. 
Adkomsten skjer via en kort oppgradert skogsbilveg fra RV3, all transport av masser skjer 
med bil.  

 
Det har vært uttak av masser i flere år på Sætersmoen. Denne løsmasseforekomsten 
består av både breelv- og elveavsatt materiale.   
 
Uttakets navn er:   Sætersmoen grustak 
Driftsselskapet er:  Swerock Norge AS 

 
Bergteknisk ansvarlig er: Arild Tveit 
I tillegg har Swerock tilgang på bergteknisk kunnskap for øvrig i selskapet.  
 

2. Grunneier og naboer 
Navn Beskrivelse Adresse Postnummer 
Ingrid Sætersmoen Grunneier 15/2 Trondheimsveien 1015 2406 Elverum 
Helge Øverseth Grunneier 15/20 Trondheimsveien 1111 2406 Elverum 
Anne Marit Bekkoset Nabo Trondheimsvegen 1081 2406 Elverum 
Øksna skytterlag Nabo Torgerstuvegen 15 2411 Elverum 
SVV Nabo Pb. 1010, Nordre Ål 2605 Lillehammer 
Eidsiva Nett AS Nabo/linjeeier Vangsvegen 73 2317 Hamar 
 

3. Avtaler og tillatelser 
3.1  Plangrunnlag 

Plangrunnlaget er reguleringsplan for masseuttak på eiendommene 15/2 og 15/20 av 
21.06.2017 i Elverum kommune. Det regulerte området er på 246 daa, hvorav 135 daa er 
avsatt til masseuttak. 
 

3.2 Driftsavtale 
Lemminkäinen Norge AS (nå Swerock AS) har driftsavtale med grunneierne – Ingrid 
Sætersmoen og Helge Øverseth – om uttak av alle grusmasser ned til regulert bunn i 
uttaket, avtalen gjelder til 31.12.2032 
 

3.3 Tilsyn 
Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) fører tilsyn med alle uttak som kommer inn under 
Lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven). Dette tilsynet innbefatter 
mellom annet at driftsplanene revideres ved endringer. 
 

3.4 Andre tillatelser 
Før en starter opp mottak av lett forurensede gravemasser i tråd med reguleringsplanen må 
en ha godkjenning fra Fylkesmannen. 



4. Driftstekniske forhold 
4.1 Forekomsten  

Forekomsten – som kalles Gjetryggen - er av NGU registrert som viktig med lokal betydning 
(forekomstområde 0427-007).   
Massene som det skal produseres av er del av en breelvavsetning.  

 
 

 
Uttaket består av velgradert sand og stein, med samme kvalitet i hele det regulerte uttaket. 
 

4.2 Mottak av masser 
I reguleringsplanen er det også åpnet for å anlegge mottak av lett forurensete gravemasser, 
og denne driftsplanen tar med muligheten til å starte mottak av gravemasser. Men før vi 
kan starte mottak av masser må det foreligge godkjenning av rette myndigheter. 
 
Reguleringsbestemmelsenes § 8 gir bestemmelser til mottak av masser. 

 
4.3 Driftsforhold 

Det har vært masseuttak av SVV på dette området tidligere. Området som er regulert til 
masseuttak er på 135 daa og inneholder ca. 2 mill m3 løsmasser. Totalt tilsvarer dette rundt 
3,8 millioner tonn masser, som med et forventet gjennomsnittlig salg på 50.000 tonn pr år 
gir en driftstid på 75 år. Det skal bare tas ut løsmasser over regulert bunn uttak som er 1 
meter over normal grunnvannstand dvs. ca. 196 i øst, og det planlegges med å ta ut 
massene i 2 høyder. Salgsvarene vil produseres med mobile knusere og sikter, de legges 
først på området hvor SVV har tatt ut massene, mens de senere i fase 1 vil bli plassert 
mellom uttaksstedet og skogsbilveien inn mot skytebanen. 
 
Det er planlagt full utnyttelse av alle fraksjoner i uttaket. Det betyr at det ikke vil bli 
vrakmasser i uttaket.   

 
  Reguleringsbestemmelsene har i §2 pkt. 4 og 5 gitt følgende krav til driftstid: 
 

4. Drift i brudd og knuseverk skal bare skje mandag-fredag mellom 07.00-23.00. 
Utlevering av produkter og evt. innkjøring av deponimasser kan også skje på lørdager 
mellom 08.00 – 13.00. Det skal ikke være drift i uttaket på søndager og helligdager.  
5. Følgende avvik tillates utenom normal driftstid:  

• Ekstraordinære forhold som gjør det nødvendig å produsere akutt (f.eks. ved 
vegbrudd, ras, flom el.l.). Naboer innen 500 meter skal da varsles. Journal 
skal føres.  

• Strøsand til strøing av offentlige veger, som kan hentes 7 dager i uka hele 
døgnet.  

 
4.4 Etapper 

Uttaket planlegges i 2 faser, det etappe 1 er delt i to – a og b, samt en avslutningsfase. 
Humusmasser som fjernes under driften mellomlagres i området avsatt til dette mellom ny 
uttaket og ny traktorveg i sørvest, og de legges tilbake på skråninger og bunn uttak/topp 
innfylling for revegetering av området.  
 
Før oppstart av produksjon legger vi om skogsbilveien som går gjennom området slik at 
den blir liggende på vestsiden av uttaket mellom vannsiget i myrkanten og lagerområdet for 



ferdigvarer. 
 

Etappe 1a og b 
Vi fortsetter uttaket mot nord og vest på nivå + 217 til regulert uttaksgrense, samtidig tar vi 
ut masser ned til regulert bunn uttak på kote + 196 i det sør-østlige hjørnet av uttaket 
(etappe 1a) for å klargjøre et område for mottak av lett forurensete gravemasser.  

 
Alle skråninger i uttaksområdet vil bli tatt ned til helning på 1:2 når vi ikke driver produksjon 
av salgsvarer fra den aktuelle skråningen, når vi kommer til uttaksgrensa i nord legger vi 
endelig skråning på helning 1:2 og legger på humusholdige masser for rask revegetering. 

 
Fase 2 

I fase 2 tar ut all masse mellom + 215 og regulert bunnivå uttak. Dette er +196 i øst og 
stiger til + 206 nær uttaksgrensa i vest. Fase 2 starter på uttaksgrensen i øst, nær RV3. 
Massene tas ut mot vest og nord til vi når regulert uttaksgrense.  
Når vi kommer mot uttaksgrensa anlegges endelige skråninger slik at de får en helning på 
1:2, og det legges på humusholdige masser slik at området revegeteres av lokale vekster. 
Ved behov for større arealer for å ta mot gravemasser vil disse anlegges nær den sørlige 
uttaksgrensen, vestover langs skogsbilveien inn mot skytebanen.  
 

Avslutningsfasen 
Når massene ned til regulert bunnivå er tatt ut fyller vi opp, avhengig av tillatelser fra rette 
myndighet, området med innkjørte gravemasser slik at hele området framstår som en 
tilnærmet flat furumo når det er ferdig oppfylt og klargjort for revegetering. Endelige 
skråningsvinkler og terrenghøyder vil bli avgjort av tilgjengelige mottatte masser. Dersom vi 
ikke tar i bruk området for mottak av gravemasser vil det bli arrondert og klargjort for 
revegetering med lokale vekster. Minimum skråningsvinkel vil skal være 1:2. 
 
Skogsbilveien og adkomsten til skytebanen vil bli beholdt slik de ble lagt ved oppstart av 
uttaket. Produksjonen er planlagt utført med mobilt utstyr, men eventuelle faste 
installasjoner vil bli demontert og fjernet fra området. Det eneste som blir stående igjen er 
bommen som stenger skogsbilveien rett etter at den tar av fra RV3. 
 
Reguleringsbestemmelsene gir følgende bestemmelser til avslutning av uttaket: 

 
 § 2 pkt. 3: Avsluttende skråninger skal etterbehandles fortløpende når det er praktisk 
mulig. Det skal påføres avdekkingsmasser, tilsås og tilplantes med stedegen 
vegetasjon.  
 
§ 2 pkt. 8: Avdekkingsmasser skal lagres i deponi for senere istandsetting og 
revegetering av området.  

 
§ 8 pkt. 2: Ved avsluttet uttak skal området være satt i stand i samsvar med godkjent 
driftsplan og evt. deponitillatelse som forurensningsmyndigheten gir for deponering av 
forurensede masser. Området skal ryddes for maskiner, utstyr, skrapmasser og 
lignende. Bygninger i området tilknyttet driften av uttaket skal fjernes dersom de ikke 
skal anvendes i etterbruken av området. Områdene tilbakeføres til LNF. 
Bestemmelsesområdet for BSM kan benyttes til massedeponi i kategori 2 (deponi for 
ordinært avfall), ihht avfallsforskriftens kap 9, § 9-5, med forutsetning om at 
Fylkesmannen gir tillatelse til deponering.  

 
§ 8 pkt. 3: Området skal fylles opp som vist i istandsettingsplanen. Avslutningsplanen 
er utarbeidet i tråd med denne. 



 

5. Sikring av uttaksområdet 
Området vil være nødvendig sikret mens det pågår drift og igjenfylling av området med 
skilting, bom ved innkjørsel og midlertidig gjerde langs uttaksgrensen i øst, for å hindre at 
personer eller dyr kommer inn i driftsområdet uten å ha passert en hindring.  
  
Når området er gjenfylt og klargjort for revegetering vil alle gjerder og skilter bli fjernet, og 
området kunne benyttes av befolkningen som LNF område.   

6. Hensyn til natur og omgivelser 
6.1 Landskap 

Uttaksområdet ligger på markert løsmasserygg fra en breelvavsetning. Løsmasseryggen 
strekker seg ca. 600m fra RV3 og vestover mot et myrområde. Området er kledd med 
hovedsakelig furuskog, og den er lett tilgjengelig. 
 

6.2 Naturmangfold 
Det er ingen registrerte arter eller naturtyper i området i Miljødirektoratets naturbase1. 
Naturmangfoldlovens § 7 og §§ 8-12 ble vurdert i forbindelse med konsekvensutredningen 
for reguleringsplanen. Det ble vurdert som ikke nødvendig med igangsetting av avbøtende 
tiltak knyttet til tiltakets konsekvenser for naturens mangfold. Men det ble anbefalt å unngå 
uttak i sandhauger der sandsvalene har rede i hekkesesongen. 
 

6.3 Støy  
I forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan og konsekvensutredning ble det det 
arbeidet støyberegninger med driftstid kl. 7-23. Beregningene viser at ingen boliger ligger 
innenfor rød eller gul sone. Støy skal håndteres i henhold til forurensningsforskriftens kap. 
30.  
 
Reguleringsbestemmelsenes § 2 pkt. 6 har følgende bestemmelse til støy: 

 
Uttaket skal drives i henhold til forurensningsforskriften kap 30. Støy fra uttaket skal 
håndteres i henhold til forurensningsforskriftens §§ 30-7 og 30-9.  

 
6.4 Støv 

Støv skal dempes med vanning. Straks det er fjernet massene ned til bunn uttak på et 
område vil det bli boret et hull for uttak av vann til støvdemping. Støv skal håndteres i 
henhold til forurensningsforskriftens kap. 30.  

 
Reguleringsbestemmelsenes § 2 pkt. 6 og 7 har følgende bestemmelse til støv: 
 

6. Uttaket skal drives i henhold til forurensningsforskriften kap 30. (…) Støv fra uttaket 
skal håndteres i henhold til forurensningsforskriftens §§ 30-5 og 30-9.  
 

7. Knuseverk og sorteringsverk skal ha nødvendig vanningsanlegg eller andre metoder 
for å dempe støvmengden under produksjon. Støv fra uttaket skal dempes ved 
vanning. Åpne lagre av råvarer og produkter skal plasseres slik at de blir minst 
mulig utsatt for vind som kan gi støvflukt. Området skal i tørre perioder vannes for å 
unngå støvflukt.  

 
 

1 https://kart.naturbase.no/ 



6.5 Avrenning 
Det er avsatt et belte på 30 meter mot Bråtadalsbekken som vil inneholde vegetasjon og 
omlagt skogsbilveg, og det legges opp en voll av renskemasser etc. mellom skogsbilveien 
og uttaksområdet som vil hindre overflatevann å renne ut i bekken. Det vil dermed ikke 
komme rennende vann fra uttaket og siden det er løsmasser under nedre uttaksnivå blir 
evt. vann inneholdende støvpartikler etc. bli filtrert i grusen før det siver ut fra 
uttaksområdet. 
Avrenning skal håndteres i henhold til forurensningsforskriftens kap. 30. 

 
6.6 Kulturminner 

Det er ingen registrerte automatisk fredete kulturminner innenfor uttaksområdet. Hedmark 
fylkeskommunen gjennomførte arkeologisk registrering i forbindelse med 
reguleringsplanen. Det er påvist et fangstanlegg med fem bevarte fangstgroper sør for 
adkomstvegen.  
 
Reguleringsbestemmelsene har følgende bestemmelse i § 1: 

Dersom det i forbindelse med tiltak i marken oppdages automatisk fredede kulturminner 
som tidligere ikke er kjent, skal arbeidet stanses i den utstrekningen det berøre 
kulturminnene eller deres sikringssoner på 5 meter. Det er viktig at også de som utfører 
arbeidet i marken gjøres kjent med denne bestemmelsen. Melding om funn skal straks 
sendes Hedmark Fylkeskommune, Kulturseksjonen ved Samferdsel, miljø og plan, jfr. 
Lov om kulturminner § 8, annet ledd.  

 
 

7. Vedlegg 
 

Oversiktskart 1:50.000 
Oversiktskart 1:5.000 
Vedtatt reguleringsplan med bestemmelser 
Driftsplan for Sætersmoen massetak, tegning 01-04 
Avslutningsplan for Sætermoen massetak, tegning 05-06 
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Vedlegg 2 

Oversiktskart 1:5:000 

  





Vedlegg 3 

Vedtatt reguleringsplan med bestemmelser 

  





  

ELVERUM KOMMUNE 

REGULERINGSBESTEMMELSER 

Detaljregulering for Sætersmoen massetak, Arealplan-ID 2015005 

 

Detaljregulering:      25.10.2016 

Bestemmelser:     25.10.2016    rev. 24.04.2017  

1.gangsbehandling: Vedtak i formannskapet: 13.01.2017 

2.gangsbehandling: Vedtak i formannskapet: 02.06.2017 

                                    Vedtak i kommunestyret:    21.06.2017 

 

Vedrørende utnytting og måleregler vises det til Teknisk forskrift til Plan- og bygningsloven (Pbl) med 

Miljødepartementets (MD) veileder, T-1459, og Norsk standard, NS 3940.  

§ 1 FELLESBESTEMMELSER 

Kulturminner 

1. Dersom det i forbindelse med tiltak i marken oppdages automatisk fredede kulturminner som 

tidligere ikke er kjent, skal arbeidet stanses i den utstrekningen det berøre kulturminnene eller 

deres sikringssoner på 5 meter. Det er viktig at også de som utfører arbeidet i marken gjøres 

kjent med denne bestemmelsen. Melding om funn skal straks sendes Hedmark Fylkeskommune, 

Kulturseksjonen ved Samferdsel, miljø og plan, jfr. Lov om kulturminner § 8, annet ledd. 

 

§ 2 BEBYGGELSE OG ANLEGG – STEINBRUDD OG MASSEUTTAK (Pbl. § 12-5 pkt 1) 

1. Området skal benyttes til massetak/pukkverk og massedeponi for lagring og tilvirkning av 

produkt med grunnlag i steinmaterialene.  

I området skal det tas ut masser i samsvar med reguleringsplan og driftsplan. Masser tillates ikke 

tatt ut lavere enn 1 meter over normal grunnvannstand. Normal grunnvannstand er målt til ca 

kote 195 på Sætersmoen. Uttaksområdet skal sikres med anleggsgjerde i uttaksperioden. 

2. Yttergrense for uttak skal følge formålsgrensa.  

3. I uttaksområdene tillates midlertidig/permanent etablering av bygninger og andre anlegg som er 

nødvendige for driften av uttaket.  Avsluttende skråninger skal etterbehandles fortløpende når 

det er praktisk mulig. Det skal påføres avdekkingsmasser, tilsås og tilplantes med stedegen 

vegetasjon. 



4. Drift i brudd og knuseverk skal bare skje mandag-fredag mellom 07.00-23.00. Utlevering av 

produkter og evt. innkjøring av deponimasser kan også skje på lørdager mellom 08.00 – 13.00. 

Det skal ikke være drift i uttaket på søndager og helligdager.  

5. Følgende avvik tillates utenom normal driftstid:  

 Ekstraordinære forhold som gjør det nødvendig å produsere akutt (f.eks. ved vegbrudd, ras, 

flom el.l.). Naboer innen 500 meter skal da varsles. Journal skal føres. 

 Strøsand til strøing av offentlige veger, som kan hentes 7 dager i uka hele døgnet. 

6. Uttaket skal drives i henhold til forurensningsforskriften kap 30. Støy fra uttaket skal håndteres i 

henhold til forurensningsforskriftens §§ 30-7 og 30-9. Støv fra uttaket skal håndteres i henhold til 

forurensningsforskriftens §§ 30-5 og 30-9.  

7. Knuseverk og sorteringsverk skal ha nødvendig vanningsanlegg eller andre metoder for å dempe 

støvmengden under produksjon. Støv fra uttaket skal dempes ved vanning. Åpne lagre av råvarer 

og produkter skal plasseres slik at de blir minst mulig utsatt for vind som kan gi støvflukt. 

Området skal i tørre perioder vannes for å unngå støvflukt.  

8. Avdekkingsmasser skal lagres i deponi for senere istandsetting og revegetering av området. 

9. Det tillates produksjon av asfalt og betong i området, samt permanent lager for salt. Asfaltverk 

og betongproduksjon skal drives i henhold til forurensningsforskriftens kap. 24. 

 

§ 3 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (Pbl. § 12-5 pkt 2) 

Kjøreveg (SKV)  

Vegen skal benyttes til felles privat kjøreveg.  f_SKV er felles for eiendommene gnr/bnr 15/20, 15/17, 

15/2, 15/39, samt Øksna skytebane og Sætersmoen massetak. Det skal legges fast dekke 25 m 

innover avkjørslen før massetaket tas i bruk for å hindre grus og masser ut på rv. 3.  

Energianlegg  

Området skal brukes som område for trafostasjon. 

 

§ 5 GRØNNSTRUKTUR (Pbl. § 12-5, punkt 3) 

Vegetasjonsskjerm (GVS) 

1. Området skal fungere som en buffersone med best mulig skjerming mot omgivelsene. I 

skjermingsbeltet skal eksisterende vegetasjon pleies og suppleres slik at den til enhver tid har 

skjermende effekt. Det er forbudt med flatehogst i skjermingsbeltet. Det tillates lagring av 

avdekningsmasser i skjermingsbeltet. 

2. Sikringsgjerde skal plasseres i skjermingsbeltet. Adkomsten skal etableres skånsomt med minst 

mulig inngrep.  

 

§ 7 HENSYNSSONE  (Pbl. § 12-6) 



1. Faresone – høyspenningsanlegg. Ved arbeid med store maskiner nærmere enn 30 meter skal 

linjeeier varsles. 

 

2. Frisiktsone  - frisiktsonene skal ryddes for sikthinder med høyde mer enn 0,5 m over nivået 

på de tilstøtende vegene. 

3. Bevaring kulturmiljø  - det tillates ikke inngrep eller deponering av masser i område regulert 

til vern av kulturminne. 

 

§ 8 BESTEMMELSESOMRÅDE (Pbl. § 12-7 pkt 1 og 2) 

1. Bestemmelsesområdet benevnt #1 BSM omfatter istandsettelse av området som er regulert til 

steinbrudd og massetak. Innen for området tillates nyttiggjøring av rene og egnede inerte 

masser. Det er tillatt med bearbeiding og foredling av tilkjørte rene masser som: stein, tegl- og 

murstein, ren betong uten armeringsjern for oppfylling og istandsetting, samt mellomlagring og 

gjenvinning av asfaltflak og vrakasfalt. Ved benyttelse av rene og egnede inerte masser skal 

massene som benyttes ha tilfredsstille kvalitet for istansettelse av området.  

2. Ved avsluttet uttak skal området være satt i stand i samsvar med godkjent driftsplan og evt. 

deponitillatelse som forurensningsmyndigheten gir for deponering av forurensede masser. 

Området skal ryddes for maskiner, utstyr, skrapmasser og lignende. Bygninger i området 

tilknyttet driften av uttaket skal fjernes dersom de ikke skal anvendes i etterbruken av området. 

Områdene tilbakeføres til LNF. Bestemmelsesområdet for BSM kan benyttes til massedeponi i 

kategori 2 (deponi for ordinært avfall), ihht avfallsforskriftens kap 9, § 9-5, med forutsetning om 

at Fylkesmannen gir tillatelse til deponering.  

3. Området skal fylles opp som vist i istandsettingsplanen 

4. Det skal føres register over de masser som deponeres. Den driftsansvarlige plikter å rapportere 

til  kommunen årlig vedrørende typer og mengder masser, avvik og hendelser. Ved avvik av 

betydning for miljøet skal det meldes fra til forurensningsmyndigheten. 

5. Ved mottak av kun rene masser skal tiltakshaver utarbeide et program for mottakskontroll. Dette 

skal sendes kommunen sammen med søknad om tillatelse til tiltaket. 

6. Massetaket skal være tilstrekkelig sikret for å hindre uvedkommende å komme inn på området. 

Adkomsten skal sikres med bom.  

7. Dersom det blir gitt konsesjon for deponering av forurensa masser skal  anlegget  ha tilstrekkelig 

rensefunksjon slik at deponitillatelsens vilkår gitt av miljømyndigheten ivaretas. Dette skal bidra 

til å forhindre uønskede effekter i resipienten. 

 

 

 

Vedtatt av Elverum kommunestyre den ....., sak ... 

 

Ordfører 

Erik Hanstad 



Vedlegg 4 

Driftsplan for Sætersmoen massetak, tegning 01-04 

  











Vedlegg 5 

Avslutningsplan for Sætermoen massetak, tegning 05-06 

 

 









  

ELVERUM KOMMUNE 

REGULERINGSBESTEMMELSER 

Detaljregulering for Sætersmoen massetak, Arealplan-ID 2015005 

 

Detaljregulering:      25.10.2016 

Bestemmelser:     25.10.2016    rev. 24.04.2017  

1.gangsbehandling: Vedtak i formannskapet: 13.01.2017 

2.gangsbehandling: Vedtak i formannskapet: 02.06.2017 

                                    Vedtak i kommunestyret:    21.06.2017 

 

Vedrørende utnytting og måleregler vises det til Teknisk forskrift til Plan- og bygningsloven (Pbl) med 

Miljødepartementets (MD) veileder, T-1459, og Norsk standard, NS 3940.  

§ 1 FELLESBESTEMMELSER 

Kulturminner 

1. Dersom det i forbindelse med tiltak i marken oppdages automatisk fredede kulturminner som 

tidligere ikke er kjent, skal arbeidet stanses i den utstrekningen det berøre kulturminnene eller 

deres sikringssoner på 5 meter. Det er viktig at også de som utfører arbeidet i marken gjøres 

kjent med denne bestemmelsen. Melding om funn skal straks sendes Hedmark Fylkeskommune, 

Kulturseksjonen ved Samferdsel, miljø og plan, jfr. Lov om kulturminner § 8, annet ledd. 

 

§ 2 BEBYGGELSE OG ANLEGG – STEINBRUDD OG MASSEUTTAK (Pbl. § 12-5 pkt 1) 

1. Området skal benyttes til massetak/pukkverk og massedeponi for lagring og tilvirkning av 

produkt med grunnlag i steinmaterialene.  

I området skal det tas ut masser i samsvar med reguleringsplan og driftsplan. Masser tillates ikke 

tatt ut lavere enn 1 meter over normal grunnvannstand. Normal grunnvannstand er målt til ca 

kote 195 på Sætersmoen. Uttaksområdet skal sikres med anleggsgjerde i uttaksperioden. 

2. Yttergrense for uttak skal følge formålsgrensa.  

3. I uttaksområdene tillates midlertidig/permanent etablering av bygninger og andre anlegg som er 

nødvendige for driften av uttaket.  Avsluttende skråninger skal etterbehandles fortløpende når 

det er praktisk mulig. Det skal påføres avdekkingsmasser, tilsås og tilplantes med stedegen 

vegetasjon. 



4. Drift i brudd og knuseverk skal bare skje mandag-fredag mellom 07.00-23.00. Utlevering av 

produkter og evt. innkjøring av deponimasser kan også skje på lørdager mellom 08.00 – 13.00. 

Det skal ikke være drift i uttaket på søndager og helligdager.  

5. Følgende avvik tillates utenom normal driftstid:  

 Ekstraordinære forhold som gjør det nødvendig å produsere akutt (f.eks. ved vegbrudd, ras, 

flom el.l.). Naboer innen 500 meter skal da varsles. Journal skal føres. 

 Strøsand til strøing av offentlige veger, som kan hentes 7 dager i uka hele døgnet. 

6. Uttaket skal drives i henhold til forurensningsforskriften kap 30. Støy fra uttaket skal håndteres i 

henhold til forurensningsforskriftens §§ 30-7 og 30-9. Støv fra uttaket skal håndteres i henhold til 

forurensningsforskriftens §§ 30-5 og 30-9.  

7. Knuseverk og sorteringsverk skal ha nødvendig vanningsanlegg eller andre metoder for å dempe 

støvmengden under produksjon. Støv fra uttaket skal dempes ved vanning. Åpne lagre av råvarer 

og produkter skal plasseres slik at de blir minst mulig utsatt for vind som kan gi støvflukt. 

Området skal i tørre perioder vannes for å unngå støvflukt.  

8. Avdekkingsmasser skal lagres i deponi for senere istandsetting og revegetering av området. 

9. Det tillates produksjon av asfalt og betong i området, samt permanent lager for salt. Asfaltverk 

og betongproduksjon skal drives i henhold til forurensningsforskriftens kap. 24. 

 

§ 3 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (Pbl. § 12-5 pkt 2) 

Kjøreveg (SKV)  

Vegen skal benyttes til felles privat kjøreveg.  f_SKV er felles for eiendommene gnr/bnr 15/20, 15/17, 

15/2, 15/39, samt Øksna skytebane og Sætersmoen massetak. Det skal legges fast dekke 25 m 

innover avkjørslen før massetaket tas i bruk for å hindre grus og masser ut på rv. 3.  

Energianlegg  

Området skal brukes som område for trafostasjon. 

 

§ 5 GRØNNSTRUKTUR (Pbl. § 12-5, punkt 3) 

Vegetasjonsskjerm (GVS) 

1. Området skal fungere som en buffersone med best mulig skjerming mot omgivelsene. I 

skjermingsbeltet skal eksisterende vegetasjon pleies og suppleres slik at den til enhver tid har 

skjermende effekt. Det er forbudt med flatehogst i skjermingsbeltet. Det tillates lagring av 

avdekningsmasser i skjermingsbeltet. 

2. Sikringsgjerde skal plasseres i skjermingsbeltet. Adkomsten skal etableres skånsomt med minst 

mulig inngrep.  

 

§ 7 HENSYNSSONE  (Pbl. § 12-6) 



1. Faresone – høyspenningsanlegg. Ved arbeid med store maskiner nærmere enn 30 meter skal 

linjeeier varsles. 

 

2. Frisiktsone  - frisiktsonene skal ryddes for sikthinder med høyde mer enn 0,5 m over nivået 

på de tilstøtende vegene. 

3. Bevaring kulturmiljø  - det tillates ikke inngrep eller deponering av masser i område regulert 

til vern av kulturminne. 

 

§ 8 BESTEMMELSESOMRÅDE (Pbl. § 12-7 pkt 1 og 2) 

1. Bestemmelsesområdet benevnt #1 BSM omfatter istandsettelse av området som er regulert til 

steinbrudd og massetak. Innen for området tillates nyttiggjøring av rene og egnede inerte 

masser. Det er tillatt med bearbeiding og foredling av tilkjørte rene masser som: stein, tegl- og 

murstein, ren betong uten armeringsjern for oppfylling og istandsetting, samt mellomlagring og 

gjenvinning av asfaltflak og vrakasfalt. Ved benyttelse av rene og egnede inerte masser skal 

massene som benyttes ha tilfredsstille kvalitet for istansettelse av området.  

2. Ved avsluttet uttak skal området være satt i stand i samsvar med godkjent driftsplan og evt. 

deponitillatelse som forurensningsmyndigheten gir for deponering av forurensede masser. 

Området skal ryddes for maskiner, utstyr, skrapmasser og lignende. Bygninger i området 

tilknyttet driften av uttaket skal fjernes dersom de ikke skal anvendes i etterbruken av området. 

Områdene tilbakeføres til LNF. Bestemmelsesområdet for BSM kan benyttes til massedeponi i 

kategori 2 (deponi for ordinært avfall), ihht avfallsforskriftens kap 9, § 9-5, med forutsetning om 

at Fylkesmannen gir tillatelse til deponering.  

3. Området skal fylles opp som vist i istandsettingsplanen 

4. Det skal føres register over de masser som deponeres. Den driftsansvarlige plikter å rapportere 

til  kommunen årlig vedrørende typer og mengder masser, avvik og hendelser. Ved avvik av 

betydning for miljøet skal det meldes fra til forurensningsmyndigheten. 

5. Ved mottak av kun rene masser skal tiltakshaver utarbeide et program for mottakskontroll. Dette 

skal sendes kommunen sammen med søknad om tillatelse til tiltaket. 

6. Massetaket skal være tilstrekkelig sikret for å hindre uvedkommende å komme inn på området. 

Adkomsten skal sikres med bom.  

7. Dersom det blir gitt konsesjon for deponering av forurensa masser skal  anlegget  ha tilstrekkelig 

rensefunksjon slik at deponitillatelsens vilkår gitt av miljømyndigheten ivaretas. Dette skal bidra 

til å forhindre uønskede effekter i resipienten. 

 

 

 

Vedtatt av Elverum kommunestyre den ....., sak ... 

 

Ordfører 

Erik Hanstad 




