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1. TILTAKET 



 

Tiltaket er planlagt i Stange kommune på Gnr/bnr 296/1, 291/1, 293/1, 293/11,293/12, 293/19, 

293/27, 293/27, 293/36, 293/38, 293/41, 293/42, 293/45, 293/46, 293/47, 293/50, 293/52, 408/33 og 

438/3. 

Område skal deles fra gnr 296 bnr. 1 

 

Hjemmelshaver vil være Oustad Holth Eiendom AS. Tiltakshaver er Hamar Pukk og Grus AS (HPG) 

og uttaket vil bli drevet som en egen avdeling. Det er opprettet uttaksavtale mellom Oustad Holth 

Eiendom og HPG. Denne er vedlagt Søknad om Driftskonsesjon. 

Reguleringsplan Stange Næringspark godkjent Stange kommune 22.6.2016, Reguleringsplan for 

massetak og utvidelse – Stange Næringspark. Planens areal er ca 380 da.  

 

Formålet med planen er å tilrettelegge for uttak av masser til store samferdselsprosjekter i området og 

da i hovedsak utbygging av ny E6 fra Kolomoen og videre nordover. Dette skal etter de år uttaket 

pågår gi et ærekraftig næringsområde som skal tjene Stanges utvikling, hvor hensyn til miljø, god 

visuell utforming og god arealutnyttelse vil få stort fokus. 

Utvidelsen av området vil kunne skje over en kort tidsperiode. Området skal planlegges slik at en 

hensiktsmessig og god utnytting av arealene gjør at etterfølgende utbygging blir mest mulig rasjonell 

og økonomisk. 

Stange Kommune har behov for å kunne tilby gode næringstomter nær Stangebyen.  

Stange Næringspark (Uthuskrysset) er det nærmeste næringsområde til Stange stasjonsby.  

 

Næringsparken ligger tett til veg (E6 og RV 24), samt fremtidig jernbane.  Næringsparken ligger også 

nær attraktive bolig- og rekreasjonsområder øst for Stange sentrum (Stangehallen, Navneberget 

boligområde, Roa boligområde). Fra politisk hold har det vært pekt på hvordan vekst i næringsparken 

og boligområdene i nærheten vil styrke Stange sentrum. Utvikling av næringsarealer legger til rette 

for nye arbeidsplasser, og nærheten til sentrum og boligområdene omkring gjør at folk kan bo og 

jobbe i nærmiljøet. 

  

Det er behov for masser til E6 prosjektet, og et slikt prosjekt vil kunne ta store volum på kort tid. 

SVV har beskrevet i tidlig planfase behov for masser til utbygging av E6 fra Kolomoen til Biri. 

Grunneiere og kommuner er i den forbindelse oppfordret til å legge til rette for uttak av steinmasser i 

tilknytning til denne utbygging. 

 

Utviklingen av næringstomter innenfor planområdet vil dermed kunne tjene to viktige hensikter. I 

anleggsperioden vil tiltaket kunne tilby masser til E6 prosjektet. Senere brukes arealet til 

næringstomter med eksponering mor E6. 

Planområdet ligger i umiddelbar nærhet til E6. Transportkostnader og belastning på vegnett (lokalt og 

fylkeskommunalt) vil være minimale (fraværende så lenge transporten kan gå rett ut i byggelinja med 

stein). Uttaket vil legge stor vekt på å skjerme eksisterende næring og boligbebyggelse fra 

støy/ulemper. Det foreligger i reguleringsplan detaljerte bestemmelser for hvordan transport av 

masser ut fra området løses. 

Ved å kombinere tilrettelegging av næringstomter med å kunne tilby nødvendige byggeråstoffer til E6 

utbyggingen får man en optimal løsning.  Tilretteleggingen av nødvendig tomteareal i et langt 

perspektiv vil kunne skje på en skånsom og effektiv måte i en periode hvor det likevel vil være 

hektisk anleggsvirksomhet i området knyttet til E6 utbyggingen. Samfunnsnytten optimaliseres ved at 

uttak av nødvendige masser til E6 utbyggingen får en bærekraftig etterbruk. 

 

           

 

 

2. TILTAKSHAVER 



Tiltakshaver er Hamar Pukk og Grus AS (HPG) HPG eies 50 % av Litra Grus AS og 50 % av Gunnar 

Holth Grusforretning as. HPG driver i dag Vang Grustak i Hamar kommune, Brynsåsen og Sørli 

Pukkverk i Stange kommune. I tillegg er selskapet medeier i Rudshøgda Pukkverk AS.  

 

Kontaktperson, Rune T Lund, 9180 8038, rune@gholth.no   

 

 

3. AREAL, VOLUM OG KVALITET 
Uttaket er regulert gjennom reguleringsplan. Reguleringsplan viser areal og planavgrensning. Hele 

planområdet er ca 380 da, av dette er uttaksområdet ca 120 da.  

 

Planbeskrivelse med KU er meget detaljert og beskrivende da området er regulert som industriområde 

i tillegg til uttak av stein til bygging av E6. 

 

Uttaksvolum vil kunne justeres i henhold til behov for uttak av stein til prosjektene i området de 

nærmeste årene. Det vises til reguleringsplan og konsekvensutredning rundt tidshorisont for uttaket.  

Planen viser at uttaket kan pågå i løpet av byggeperioden for Kolomoen-Botsenden som skal 

gjennomføres i løpet av 3-4 år fra oppstart. 

Med pallhøyde ca 10 meter er stipulert volum 1,2 mill m3. Med uttak over 3-4 år vil årlig uttak være 

3-400 000 m3. 

 

Uttaksvolum vil bli styrt med en ikke endelig fastsatt øvre bunnkote og et uttaksareal som tilpasses 

anleggets behov for masser. 

Prekvalifisering for E6 strekningen Kolomoen-Arnkvern er utlyst med frist 5.10.16. Tilbudsfristen er 

satt til 20.02.17 og kunngjøring av tildelingsbeslutning skal gjøres 20.04.17. Strekningen Arnkvern-

Moelv(Botsenden) følger rett etter med antatt prekvalifisering ut i januar 17. Før entreprenør er valgt 

kan detaljer rundt uttaket ikke konkretiseres mer enn i reguleringsplan med reguleringsbestemmelser. 

 

Forekomsten er en typisk gneis og granitt med innslag av kvartsitt. Området ligger i samme bergrygg 

som Sørli Pukkverk og her viser analyser tatt 2016 disse verdier, Los Angeles verdi , Kulemølle  

og MicroDeval . Det er ikke foretatt prøvesprengninger i området. 

 

 

 

4. OFFENTLIGE PLANER 
Det foreligger gjeldende reguleringsplan for Stange Næringspark, vedtatt i Stange kommune 

22.6.2016.  

 

Vedlegg 1.  Saksprotokoll Stange kommunestyre. Vedtak. 

Vedlegg 2.  Reguleringsbestemmelser for 0417 294 Utvidelse av Stange næringspark. 

Vedlegg 3.  Planbeskrivelse med konsekvensutredning, reguleringsplan. 

Vedlegg 4.  Reguleringsplankart. 

 

 

 

  

 

5. KULTURMINNER 
Det er foretatt kulturminneregistrering i søkt område. Det er registrert automatisk fredede 

kulturminner innen regulert område. 



Det er ved søk og undersøkelse funnet og kartlagt kulturminner i tilliggende områder. Søknad om 

utgraving er sendt og godkjent. Henvendelse til Hedmark fylkeskommune for utgraving er foretatt 

med bekreftelse oppstart i siste uke av september 2016 med fortløpende utgraving og ferdigstillelse. 

 

Vedlegg 2. Reguleringsbestemmelser pkt 1.11 Forhold knyttet til kulturminner. 

 

 

 

6. BESKRIVELSE AV DRIFTEN 

 

6.1 Drift. 
Uttakshøyde vil ligge over kote 196 og ikke lavere enn grunnvannstand. Skogbotn og 

avdekningsmasser vil bli brukt som støyvoller i henhold til reguleringsbestemmelsene.  

Høyden på terrenget i uttaksområdet er opp til kote 210, pallhøyde vil bli maks ca 15 m.   

Direktoratet for Mineralforvaltning er tilsynsmyndighet for uttaket og rullering av driftsplan vil gjøres 

ved befaring og anbefalinger. I den forbindelse vil detaljer rundt fremdrift kunne endres i henhold til 

anbefaling fra tilsyn og kvalitet på massen som tas ut.  

Det er utarbeidet svært detaljerte reguleringsbestemmelser for uttaket. Drift og produksjon vil foregå i 

henhold til disse.  

Uttaket vil starte med uttak av masser i trase for ny E6 som er planlagt i nord/østre del av uttaket. 

Videre fremdrift og uttak vil være i fortsettelsen av dette i sør/vest retning, i hele områdets bredde 

som er ca 200m. For å skape en helhet av bestående og utvidelsen av Stange Næringspark vil uttaket 

bli tilpasset bestående område. Denne tilpassningen i areal vil måtte foregå fortløpende i henhold til 

totalmengden masse som skal tas ut. Både med hensyn til areal og høyde på bunn i uttaket.   

Driftstider er i detaljert beskrevet med boring, sprenging og pigging mand-fred 7.00-16.00. Øvrig 

anleggsvirksomhet mand-fred 7.00-19.00, lørd 7.00-15.00.  

Det er ikke planlagt uttak i området etter at E6 fra Kolomoen-Moelv (Botsenden) er ferdigstilt. Dvs en 

drift i 3-4 år etter oppstart utbygging av denne E6 parsellen.  

Driften i uttaket vil i stor grad gjennomføres med leie av UE ved avdekking, boring og sprenging. 

Utlasting planlegges styrt av entreprenør og behovet for masser i forbindelse med fremdrift på E6.  

 

Plankart viser vedtatt reguleringsplan med veg fra Fv 24. 

 

6.2 Avdekking og lager av avdekt masse. 
Skogsbotn og avdekt masse legges som arealdisponeringsplanen viser. Lager vil danne en naturlig 

kant og skjerming rundt hele uttaket. I randsonenes ytterste 10 meter mot sør og øst skal påstående 

vegetasjon stå urørt. 

 

Overskuddsmasser vil bli brukt til ferdigstillelse av området til industritomter og til dekking av 

bruddvegger og etablering av grøntareal på området. 

   

 

6.3 Etapper 
Uttaksområdet er ikke delt i etapper. Uttaket vil bli tatt ut i en etappe etter behov i byggeperioden på 

E6 for strekningen Kolomoen-Moelv(Botsenden). 

Reguleringskart og arealdisponeringskart beskriver bruk av de forskjellige områdene innenfor 

reguleringsplanen. 

Uttaket vil starte med at E6 vil gå gjennom området i nord/østre del. Bredden på regulert område er 

her ca 180 m. Etter ca 150 m vil bredden øke til ca 300 m. Etter hvert som uttak til E6 blir 

gjennomført vil høyden på bunnkoten bli fastlagt og område vil til slutt bli av den størrelse det er 

regulert og med den bunnkoten som blir vurdert ut fra areal og mengde. Bunnkoten ved E6 er lagt til 

+196 og +200 ved avslutning i sørvest.  



Ved uttak av 1 mill m3 på arealet beregnes pallhøyden til ca 8 m. Utfra de planer som foreligger vil 

denne mengden være i overkant av det som er planlagt behov på E6. Ved uttak av mindre mengde 

justeres bunnkoten opp og nivået på tilgjengelig næringsareal blir liggende høyere i terrenget mens 

arealet blir det samme. Lengden på området vil være fra 300 til 400 m.  

 

 

 

 

 

6.4 Tekniske innretninger og byggverk. 
Det vil ikke bli installert byggverk eller teknisk utstyr i området. Uttatt fjell skal ikke knuses inne på 

området. Massene vil bli transportert til knusing og utlegging i trase for ny E6.   

 

 

6.5 Sikring av uttaket. 
Uttaksområdet vil bli sikret med sikringsgjerde, tilstrekkelig merking og transportveger sikres som 

anleggsområder ellers.  

 

 

6.6 Støy. 
Det vises til reguleringsplan med reguleringsbestemmelser og Forurensningsforskriften kap. 30. I 

reguleringsbestemmelsene beskrives plassering av skjerming og bruk av denne i driftsperioden. Det 

er utarbeidet støyberegning for uttaket.  

Konsekvensutredning med hensyn til støy er meget detaljert utført og tilpasset med detaljert 

beskrevet driftstider og restriksjoner med hensyn til ikke knusing inne på området.  

 

Vedlegg 9. Reguleringsbestemmelser i anleggsperioden.  

 

6.7 Støv.  
Det vises til reguleringsplan med reguleringsbestemmelser og Forurensningsforskriften kap. 30. 

Støvdempende tiltak vil være å hindre at støv oppstår og dempe støv ved vanning. I henhold til 

reguleringsbestemmelsene skal det ikke knuses inn på området og med det vil det ikke oppstå mye 

støv.  

 

Vedlegg 3. Planbeskrivelse med reguleringsbestemmelser. 

 
7. AVSLUTNING AV DRIFTEN 
Avslutning gjøres i henhold til reguleringsbestemmelsene. Området er i dag skog. Området vil bli 

avsluttet som industriområde. 

Alle installasjoner som ikke skal brukes i videre planlegging av industriområde skal fjernes. 

Vedlegg 10. Illustrasjon eksempel bebygd næringspark.  

 

 



 
 

 
 

 

8. AVTALER 
Det er tidligere inngått privatrettslige avtaler mellom Oustad Holth Eiendom AS og Hamar Pukk og 

Grus AS.  

Kopi av avtale vedlagt Søknad om Driftskonsesjon 

 

 

 

      

 



















 
Planbeskrivelse med konsekvensutredning  
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 Lokalisering 1.4
Stange Næringspark ligger langs E6 ved Uthuskrysset i Stange. 

 

Figur 1 Kart som viser tiltakets plassering 

 
 Eiendommer 1.5

Planområdet omfatter deler av eiendommene gnr/bnr 296/1, 293/12, 293/19, 293/27, 293/52, 
293/1, 408/32 og 438/3. 
 



 
Planbeskrivelse med konsekvensutredning  
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 Planens avgrensning 1.6

Planområdet dekker et areal på 376,3daa. 
 

 

Figur 2 Planens begrensning 

 



 
Planbeskrivelse med konsekvensutredning  
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 Dagens situasjon 1.7
Planområdet består i dag av eksisterende næringsområde og skog. 
 

 

Figur 3 Ortofoto med plangrensa 
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REGULERINGSBESTEMMELSER FOR 

0417 294 UTVIDELSE AV STANGE NÆRINGSPARK 

     

PLANOMRÅDET 

Planområdet omfatter eiendommene (gnr/bnr): 296/1, 291/1, 293/1, 293/11, 293/12, 293/19, 

293/27, 293/36, 293/38, 293/41, 293/42, 293/45, 293/46, 293/47, 293/50, 293/52, 408/33 og 438/3. 

 

REGULERINGSFORMÅL 

Bebyggelse og anlegg 

 Kombinert bebyggelse og anleggsformål –  

Masseuttak/forretning, industri og lager (BKB) 

Angitte bebyggelse og anleggsformål kombinert med andre angitte hovedformål – 

Masseuttak/Grønnstruktur (BAA) 

 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

 Kjøreveg (KV) 

 Annen veggrunn – grøntareal (SVG) 

Fortau (SF) 

 Gang-/sykkelveg (SGS) 

 

Grønnstruktur  

Turveg (GTD)  

Vegetasjonsskjerm (GVS) 

 

Landbruks-, natur og friluftsområder 

 Landbruksformål (LL) 

 

Bruk og vern av sjø og vassdrag 

Friluftsformål (VFV) 

 

Hensynssoner 

 Sikringssone – frisikt (H140_) 

Faresone – flomfare (H320_) 

Faresone – høyspenningsanlegg (H370_) 

Sone med særlig angitte hensyn – Bevaring naturmiljø (H560_) 

Sone med særlig angitte hensyn – Bevaring kulturmiljø (H570_) 

Båndleggingssone – båndlegging etter lov om kulturminne (H730_) 

 
Bestemmelsesområde 

Anlegg- og riggområde (#1) 
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Bestemmelsesområde (#2) 

 

1 FELLESBESTEMMELSER 
 

1.1 Byggesøknad 

Byggesøknaden skal inneholde: 

- Situasjonsplan inklusive overflater og belysning, målestokk 1:200/1:250. 

- Situasjonsplanen skal vise grøntområder med vegetasjon og planteplan. 

- Situasjonsplanen skal vise eksisterende og nye koter for minimum hver meter. 

- Situasjonsplanen skal vises plassering og utforming av adkomstveg med tilhørende fortau, 

parkering og interne trafikkarealer. 

- Terrengsnitt, målestokk 1:200/1:500. 

- Plan-, snitt-, fasadetegninger av bygget. 

- Skiltplan med plassering av skilt og master o.l. inkl. fasadeoppriss. 

- Plassering av riggplasser. 

 

1.2 Universell utforming 

Alle bygninger, anlegg og utearealer innenfor planområdet som er tilgjengelig for allmennheten 

eller arbeidstakere skal utformes etter prinsippet om universell utforming, jfr. gjeldende TEK. 

 

1.3 Utforming 

 

a. Bebyggelse innenfor hver enkelt tomt skal ha en harmonisk og enhetlig utforming når det 

gjelder farger, takvinkler, materialbruk mv. Det bør tilstrebes variasjon i fargebruk innenfor en 

mørk fargeskala når det gjelder bygningenes farge. Det skal ikke brukes reflekterende 

takmaterialer. 

b. Ny bebyggelse skal tilpasses eksisterende bebyggelse innenfor planområdet slik at området 

framstår helhetlig. 

c. Ved etablering av store bygningsvolumer, der lengden på fasaden overstiger 50 m, skal det 

etableres et brudd i fasaden i form av endret byggehøyde, fremspring eller tilbaketrekking av 

fasadelinje eller annen materialbruk. 

 

1.4 Renovasjon/lagring 

Beholdere og containere for renovasjon skal bygges inn med god, estetisk utforming. Utendørs 

lagring og lignende, som etter kommunens skjønn er skjemmende eller til ulempe for 

omgivelsene, kan forbys. Kommunen kan eventuelt forlange skjerming mot innsyn. 
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1.5 Skilt og reklame 

Det skal redegjøres for fasadeskilt og reklameskilt som en del av byggesaken. Skilt og lignende 

innretninger skal forholde seg til, underordne seg og tilpasse seg den angjeldende bygnings 

arkitektur. 

Skilt og virksomheter skal plasseres på veggflaten. Det tillates ikke plassert på tak, møne eller 

over gesims. Det kan også tillates frittstående skilt med virksomhetsnavn der det er flere 

virksomheter.  

Skilt, reklameinnretninger mv. skal ikke dekke mer enn 1/3 av bygningens horisontale 

fasadelengde. 

Lyssetting skal ta hensyn til omgivelsene. Lyskasser tillates kun med lukket front. 

Det tillates bare skilt og reklame for egen virksomhet. 

Skilt, reklameinnretninger og liknende skal ikke være til hinder for ferdsel eller til fare for 

omgivelsene. 

Eventuelle masteskiltet skal ikke være høyere enn 7 m. 

Statens vegvesen skal ha alle saker på søknadspliktig skilt og reklame som retter seg mot 

trafikantene, jamfør Veglovens § 33. 

 

1.6 Overvannshåndtering 

Lokal overvannshåndtering skal legges til grunn ved detaljutforming og prosjektering av tiltaket. 

Det skal redegjøres for behandling av alt overvann, både takvann, overflatevann og drensvann, ved 

søknad om rammetillatelse. Helhetlige løsninger for området skal vises i illustrasjonsplanen (jf. 

pkt 1.1). Det kan settes krav til at en viss andel av byggene skal ha grønne tak. 

 

1.7 Vassdragskryssinger 

Alle vassdragskryssinger skal dimensjoneres for å kunne ta unna for en 200-års flom + 

klimapåslag (20%). Utforming og plassering må ikke føre til uheldige vassdragstekniske 

konsekvenser slik som erosjon og flom. 

 

1.8  Støy 

a. Støy fra aktivitet innenfor planområdet, etter at næringsområdet er etablert, skal ligge innenfor 

grenseverdier angitt i T-1442 eller senere vedtatte lover, forskrifter, retningslinjer eller vedtekter 

som erstatter gjeldende skriv.  

b. Støy fra driften i uttaket skal ligge innenfor grenseverdiene angitt i forurensningsforskriftens kap. 

30. Se miljøoppfølgingsprogrammet. 

c. I uttaksperioden skal det bygges/legges opp voller rundt uttaket i området regulert til 

vegetasjonsskjerm. Vollene skal bygges med høyde på 10 meter. 
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d. Det skal gjennomføres støymålinger av aktivitet innenfor planområdet dersom kommunen stiller 

krav om det.  

 

1.9 Miljøoppfølgingsprogram 

Det er utarbeidet miljøoppfølgingsprogram som er bindende for anleggsperioden med uttak av 

masser. 

 

1.10 Rekkefølgebestemmelser 

a. For uttransport av masser skal ny atkomstveg i forlengelsen av Hansrudvegen og fram til 

uttaksområdet benyttes. Atkomstvegen skal være ferdig opparbeidet når massetaket igangsettes.  

b. Gang-/sykkelveg langs fv. 230 mellom Uthusvegen og Hansrudvegen skal være ferdigstilt 

samtidig med at ny adkomstveg til planområdet tas i bruk. 

c. Utbedring av krysset fv.24 x fv.230 med venstresvingefelt skal være ferdigstilt når ny adkomstveg 

til planområdet tas i bruk. 

d. Uttak av stein/masser i området skal ferdigstilles senest ett år etter ferdigstilt E6 på strekningen 

Kolomoen-Botsenden.  

e. Før eksisterende tursti gjennom området brytes av anleggsvirksomhet skal ny trase være 

opparbeidet. 

f. Støyvoller rundt uttaket skal bygges fortløpende slik at uttaket hele tiden er tilstrekkelig 

støyskjermet. 

 

1.11 Forhold knyttet til kulturminner 

Før iverksetting av tiltak i medhold av planen skal det foretas arkeologisk utgraving av tjæremila 

id 1800524, samt 3 kullgroper: id 142992, 180049, 180051, markert som bestemmelsesområder 

#nr, #nr. osv. i plankartet.  

Det skal tas kontakt med Hedmark fylkeskommune i god tid før tiltaket skal gjennomføres slik at 

omfanget av den arkeologiske granskningen kan fastsettes. 

 

2  KOMBINERT BEBYGGELSE OG ANLEGGSFORMÅL - 

MASSEUTTAK/FORRETNING/KONTOR/LAGER/INDUSTRI 

2.1 Anleggsperioden  

a. I områdene skal det i anleggsperioden tas ut masser i samsvar med gjeldende reguleringsplan, 

reguleringsbestemmelser og fastsatt driftskonsesjon. Områdene skal fortløpende arronderes og 

revegeteres slik at de gir et best mulig utgangspunkt for utbygging.  
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b. I området tillates, mens tilrettelegging av tomteareal pågår, midlertidig etablering av bygninger og 

andre anlegg som er nødvendige for driften av anlegget, - herunder sikringstiltak, hvilebrakke og 

lignende. 

c. Laveste tillatte bunnkote skal være 196 m.o.h og uansett ikke lavere enn 1 meter over 

grunnvannstanden. 

d. Det skal legges opp en terrengvoll av avdekningsmasser langs planområdets avgrensning mot 

boligene langs Uthusvegen og langs uttakets grenser i område for vegetasjonsskjerm. Vollen skal 

ha skjermende effekt for støy og være opp i mot 10 meter høy. Ved lavere voller skal det 

dokumenteres med støymålinger at vollene er tilstrekkelig høye for å skjerme støyfølsom 

bebyggelse (boliger) mot støy.  

e. Øvrige avdekkingsmasser skal lagres i deponi for senere istandsetting og revegetering av området.  

f. Tiltakshaver er ansvarlig for nødvendig sikring av området. 

g. Knusing er ikke tillatt innenfor planområde. 

h. Tung anleggstrafikk skal ha nødvendig vanningsanlegg eller andre metoder for å dempe 

støvmengden under produksjon. Støv fra anleggsområdet skal dempes ved vanning. Området skal 

i tørre perioder i nødvendig grad vannes for å unngå støvflukt. Se forøvrig kap. 3.2 om støv i 

miljøoppfølgingsprogrammet. 

i. Utslipp av støy skal ikke overstige gjeldende grenseverdier i forurensningsforskriftens kap. 30. 

Sprengning er unntatt fra disse beregningene. Se forøvrig kap. 3.3 om støy i 

miljøoppfølgingsprogrammet. 

j. Sprenging, boring og pigging skal bare skje mandag til fredag mellom kl. 07.00-16.00. Øvrig 

anleggsvirksomhet skal bare skje mandag til fredag mellom kl. 07.00-19.00 og lørdag mellom kl. 

07.00-15.00. Ved drift på høyere nivå enn definert bunnflate fra pkt. 2.2 d) skal driftstid for boring 

og pigging begrenses til kl. 07.00-13:30. 

Det skal ikke være anleggsvirksomhet i området på søndager og helligdager. Henting av masser i 

uttaket tilpasses anlegget på E6 og kan også skje utenom oppsatte driftstider ved behov. 

k. Det skal gjennomføres tiltak for å hindre ytterligere forurensing av Våletjernsbekken og Vestre 

Starelv. Slike tiltak inkluderer leding av vann og fangdam. Tiltakene skal være på plass med en 

gang uttak av masser starter opp. Se forøvrig kap. 3.4 om avrenning i 

miljøoppfølgingsprogrammet. 

 

2.2 Arealbruken 

a. Innenfor områdene med kombinerte formål (BKB) tillates: 

- Industri  

- Håndverksvirksomhet 

- Verksted 

- Lager 

- Plasskrevende handel* 

* Med plasskrevende handel menes i denne sammenheng forretninger som forhandler følgende 

varegrupper: 

- bil og motorkjøretøy 
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- landbruks- og anleggsmaskiner 

- trelast og andre større byggevarer og salg fra planteskoler/hagesentre 

- lystbåter 

b. Trafostasjoner skal etableres ved behov innenfor formålsområdene regulert til kombinerte formål. 

Det skal opparbeides kjøreatkomst frem til trafostasjonen(e). 

c. Minimum tillatt %BYA=60% og maksimalt tillatt %BYA=90 %. 

d. Laveste tillatte nivå på nytt ferdig planert terreng er 196 m.o.h i nordøst mot E6 og 200 m.o.h. i 

sørvest. 

e. Den maksimale byggehøyden skal ikke overstige 12m over gjennomsnitt av ferdig planert 

terrenghøyde. Tekniske installasjoner i tilknytning til bygget kan stikke 3 m over byggehøyden. 

f. Høyeste tillatte nivå for ny bebyggelses skal ikke overstige kote 214 m.o.h.  

g. Det skal være 1 biloppstillingsplass pr 100 m2 gulvflate. Det skal være 1 biloppstillingsplass pr 

200m2 gulvflate lager. Minst 5 prosent av disse skal avsettes til bevegelseshemmede, på plasser 

som ligger nær hoved – og personalinnganger. Hver av disse parkeringsplassene skal ha minimum 

bredde 4,5 m og minimum lengde 5,0 m. Det skal etableres parkeringsplasser for sykkel i rimelig 

nær tilknytning til alle bygg, med trygg atkomst til gang – /sykkelvei eller fortau. Innenfor hver 

tomt skal det avsettes tilstrekkelig areal til varelevering og av- og pålessing. Ved opparbeidelse av 

større overflateparkeringsplasser skal plassen deles opp med grøntareal og beplantning, som vises 

på situasjonsplan. 

h. Skråninger og randsoner langs byggeområder skal beholde sin eksisterende vegetasjon så langt det 

er mulig. Nyanlagte skråninger og skråninger langs permanente bakvegger skal ha et topplag med 

matjord og beplantes med stedegen vegetasjon. 

 

3 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 

3.1 Generelt 

Veger og ny gang-/sykkelveg langs fv. 230 Ljøstadvegen skal utformes i henhold til Statens 

vegvesens håndbok N100 ”Veg og gateutforming”. Opparbeides med fast dekke når 

næringsområdet tas i bruk.  

Adkomstvegen inn til området og gjennom området skal ha langsgående fortau. Det skal være en 

grønnstruktur med beplantning langs vegen internt i næringsområdet. 

 

4 GRØNNSTRUKTUR 

4.1 Generelt 

Grønnstrukturen skal tilsås og beplantes. 

Det er ikke tillatt med lagring, massedeponi eller annet som etter kommunens skjønn er 

skjemmende. Innenfor området tillates ikke oppført bygninger eller bygningsmessige 

installasjoner utover evt. nødvendige kommunaltekniske anlegg. 
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Det tillates etablert basseng eller andre tiltak for å håndtere overvann i områdene regulert til 

grønnstruktur. 

Trær skal bevares i størst mulig grad og der det er hensiktsmessig og ellers beplantes slik at dette 

grøntbeltet fungerer som en vegetasjonsskjerm mot bakenforliggende områder.  

Område GV6 er regulert som vegetasjonsskjerm for å ha en buffer til planlagt dam rett utenfor 

planområdet. Det skal ikke tas ut masser eller legges opp voller i området. Det tillates med 

fjerning av større trær.  

Området regulert til kombinert formål masseuttak/grønnstruktur (BAA) skal istandsettes og 

skjøttes for å ha et parkmessigpreg når masseuttaket er ferdig. 

 

4.2 I anleggsperioden 

Deler av vegetasjonsskjermen tillates i anleggsperioden brukt til lagring av avdekningsmasser og 

opplegging av voll for å skjerme omgivelsene. Minimum 10 meter av vegetasjonen ut mot planens 

begrensning skal stå uberørt og fungere som en vegetasjonsskjerm i anleggsperioden. Turstien er 

inkludert i disse 10 metrene. 

I området regulert til vegetasjonsskjerm skal det settes opp et sikringsgjerde for å sikre 

bruddkanten 

 

4.3 Turveg 

Eksisterende sti opprettholdes som i dag der det er mulig. Det etableres en sti i ytterkant av 

plangrensa på strekningen mellom de to stiene som går igjennom området, slik at forbindelsen til 

stien som blir brutt av ny adkomstveg og uttaket opprettholdes. Plasseringen på plankartet langs 

plangrensa er veiledende og eksakt plassering gjøres på stedet. Det kan gjøres mindre 

terrenginngrep for å bedre tilpasse stien.  

I områdene der eksisterende sti krysser båndleggingssoner etter lov om kulturminner er det kun 

lov til å drive vegetasjonsskjøtsel. Inngrep i bakken tillates ikke. 

Stien sikres mot anleggsområdet med et sikringsgjerde. 

 

5 BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG 

5.1 Friluftsområde  

Bekken som ligger langs fylkesveg 230 skal legges om på vestsiden av vegen på strekningen fra 

der den krysser under fylkesvegen i dag til nytt krysningspunkt lenger nord. Bekkeomleggingen 

skal dimensjoneres for å ta unna for en 200-årsflom + klimapåslag (20%). Utforming og plassering 

må ikke føre til uheldige vassdragstekniske konsekvenser slik som erosjon og flom. 

 

6 HENSYNSSONER 

6.1 Sikringssone – frisikt 
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Frisiktsonene skal ryddes for sikthinder med høyde mer enn 0,5 meter over nivået på de tilstøtende 

vegene. 

6.2 Faresone – flomfare 

Det er avsatt et område langs med Våletjernsbekken på 20 meter til hver side. I disse områdene 

skal det gjøres vurderinger i forhold til flomfare. 

6.3 Faresone - høyspenningsanlegg 

Innenfor faresonene – høyspenningsanlegg tillates satt opp og driftet kraftlinjer. Tiltak i dette 

området skal godkjennes av linjeeier. 

 

6.4 Sone med særlig angitte hensyn – bevaring kulturmiljø 

I område vist som hensynssone for bevaring av kulturmiljø må det ikke iverksettes tiltak som 

reduserer verneverdien til kulturminnet i sonene.  Hensynssonen søker å bevare et gammelt vegfar 

med sikringssone på 5meter. Ved bygging av ny adkomstveg skal gjøres så skånsom som mulig, 

med minst mulig inngrep i hensynssonen. 

 

6.5 Sone med særlig angitte hensyn – bevaring naturmiljø 

I området vist som hensynssone for bevaring av naturmiljø må det ikke iverksettes tiltak som 

ødelegger forholdene for rødlisteartene som er registrert her. 

Svartelistede arter innenfor hensynssona skal håndteres og fjernes. 

 

6.6 Båndleggingssone – båndlegging etter lov om kulturminner 

I område vist som båndleggingssone for båndlegging etter lov om kulturminner må det ikke 

iverksettes tiltak som reduserer verneverdien til de automatisk fredete kulturminnene i sonene. 

 

7 BESTEMMELSESOMRÅDE 

7.1 Anlegg- og riggområde 

Området skal benyttes som anleggs- og riggområde i den perioden bekken legges om på vestsiden 

av fv. 230. Området skal istandsettes til dyrka mark så raskt anlegget er ferdigstilt. 

 

7.2 Bestemmelsesområde 

Før område markert med #2 kan tas i bruk til næringsområde, skal plansituasjonen tas opp til 

vurdering. Det skal også gjøres en nærmere vurdering av behovet for en beredskapsveg. 
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Området avgrenses langs formålsgrensene for området BKB og BAA og langs plangrensen mot 

Våletjernsbekken i øst. Området er avgrenset med linje for bestemmelsesområde på planen. 

Retningslinje: 

Hensikten med vurderingen er å vurdere om det er behov for reguleringsendring eller å sette krav 

til en detaljert illustrasjonsplan for hele området som skal godkjennes av kommunen. Viktige tema 

vil være bygningsplassering, intern vegstruktur, parkering, overvannshåndtering, intern 

grønnstruktur, samt landskapstilpassing og eksponering. 

 




