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1 Innledning

1.1 Bakgrunn og formål

Det skal utarbeides en detaljreguleringsplan med tre hovedformål:
Industri
Motorsport
Masseuttak

Deler av området er regulert tidligere. Deler av området er LNFR - område.

Reguleringsplanen skal avklare rammene for arealbruken og angi bruk, vern og utforming av arealer
og fysiske omgivelser innenfor planområdet. Planen vil innebære regulering av flere delområder, der
rammene for bygningers plassering , høyder og volumer, samt byggenes forhold til offentlig
infrastruktur , avklares.

1.2 Mål og overordnede føringer

Tilrettelegging av nye industritomter er det primære målet med planarbeidet.
Det er ingen konkrete virksomheter man vet at skal etableres i områ det, men det skal legges til rette
for nyetablering og eventuell utvidelse av eksisterende virksomheter.

Eksisterende motorsportanlegg skal flyttes til ny plassering innenfor planområdet med en videreføring
av dagens aktivitetsnivå. Området brukes til ter rengkjøring med biler.

Området som i dag brukes til motorsport endres til industriformål.
Deler av steinbruddet , som er ferdig utvunnet , endres til industriformål.
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2 Prosess og medvirkning

2.1 Planprosess

Planleggingen av Granerud industriområde og motorsportanlegg skal skje ved detaljregulering i
henhold til plan - og bygningsloven § 12 - 3. Nord - Odal kommune er planmyndighet og har det
overordnede ansvar for planprosessen. Nord - Odal kommune fastsetter også planprogrammet og
vedtar den endelige reguler ingsplanen.

Reguleringsplanen skal avklare rammer for bruk og utforming av området. For reguleringsplaner som
kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn skal det utarbeides en konsekvensutredning som en
del av planforslaget. Bestemmelsene om konsek vensutredning har som formål å sikre at hensynet til
miljø og samfunn blir ivaretatt under utarbeidelse av planer, og når det besluttes på hvilke vilkår planer
kan gjennomføres.

Planarbeidet for Granerud industriområde og motorsportanlegg skal vurderes i henhold til plan - og
bygningslovens § 12 - 10 første ledd, jf. § 4 - 2 , med tilhørende forskrift om konsekvensutredninger.
Planarbeidet for Granerud industriområde og motorsportanlegg faller inn under forskriftens § 2 punkt
d , jf. vedlegg 1, punkt 1 , og skal derfor konsekvensutredes.

Det blir krav om konsekvensutredning fordi planområdet er større enn 15 dekar og skal nyttes til
industrianlegg og / eller næringsbygg.

Forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan - og bygningsloven
Vedlegg 1. Planer som alltid skal konsekvensutredes
Industri, bygg og anlegg m.m.

1. Industrianlegg, næringsbygg, bygg for offentlig eller privat tjenesteyting og bygg til
allmennyttige formål med et bruksareal på mer enn 15 000 m² eller som omfatter et
planområde på mer enn 15 dekar.

Etter plan - og bygningslovens består planarbeidet av to hovedfaser:
Planprogram
Reguleringsplan med konsekvensutredning

Planprogram
Planprogrammet redegjør for formålet med planarbeidet, behovet for utredninger og analyser, hvilke
alternativer som vil bli utredet og hvordan planprosessen skal gjennomføres, blant annet med hensyn
til medvirkning.

Forslag til planprogram sendes ut på høring og legges ut til offentlig ettersyn samtidig med
kunngjøring om oppstart av planarbeidet.

Relevante innspill ved høring og offentlig ettersyn av planprogrammet vil bli innarbeidet i
planprogram met . Etter høringsperioden fastsetter planmyndigheten e ndelig planprogram som legges
til grunn for det videre planarbeidet.

Reguleringsplan med konsekvensutredning
Reguleringsplanen vil bestå av et juridisk bindende plankart med tilhørende reguleringsbestemmelser.
Disse dokumentene skal angi rammer for bebyg gelse og utearealer og stille nødvendige krav til blant
annet miljø og samfunnssikkerhet. Reguleringsplanen vil i tillegg omfatte en planbeskrivelse med
tilhørende konsekvensutredning.
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Framdrift
Framdriften for planarbeidet er ikke fastsatt i detalj. Ette r en foreløpig fremdriftsplan tas det sikte på at
planforslag med konsekvensutredning kan sendes på høring og offentlig ettersyn før sommeren 201 7
og vedtas i september 201 7.

Framdriftsplanen tar utgangspunkt i at det ikke oppstår vesentlige forsinkelser i planprosessen.
Ettersom utarbeidelsen av planer er dynamiske prosesser som involverer en lang rekke parter, vil
framdriftsplanen ofte måtte justeres etter hvert som arbeidet skrider frem. Denne framdriftsplanen gir
derfor først og fremst et bilde på plan arbeidets varighet under forutsigbare omstendigheter.

Figur 1 : Framdriftsplan

2.2 Medvirkning

Plan - og bygningsloven har formelle krav til medvirkning gjennom høring og offentlig ettersyn av
reguleringsforslag, hvor lovmessig e forpliktelser for annonsering, tilskrivning og offentlig utleggelse
danner minimumskrav. Dette kan være tilstrekkelig i reguleringsplaner av mindre omfattende karakter
med begrensede konsekvenser for omgivelsene.

For reguleringsplaner med vesentlige virkninger, dvs. planer som faller inn under forskrift om
konsekvensutredninger, er det utvidete krav til medvirkning i form av høring og offentlig ettersyn også
av planprogrammet.

I denne plansaken legges det opp til medvirkning i disse formene:

Tilgjengeliggjøring av informasjon
Oppstart med ulike varslingsformer (allmenn kunngjøring elektronisk og i avis, brev til berørte
parter)
Utlegging av plan til offentlig ettersyn

Innsamling av informasjon
Høringsuttalelser

Opplegget for medvirkning er ikke ment å være uttømmende. Behovet må vurderes fortløpende etter
hvert som prosjektet skrider frem og nye problemstillinger oppstår.
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3 Planforslaget og alternativer

Reguleringsplanen skal legge til rette for nye industritomter og eventuell utvidelse av eksisterende
virksomheter i området . I prosessen frem til ferdig utarbeidet planforslag vil ulike løsninger bli vurdert.
Det legges kun opp til ett alternativ, som i konsekvensutredningen vil bli sammenliknet me d 0 -
alternativet.

3.1 0 - alternativet
0 - alternativet innebærer en videreføring og videreutvikling av området innenfor rammene i gjeldende
reguleringsplan.

Figur 2 : Reguleringsplan for Granerud Industriområde , vedtatt 16.4.1982 (revidert 9.2.2005)
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3.2 Alternativ A : Planforslaget

Hovedtrekkene i planforslaget er:
1. Eksisterende motorsportanlegg flyttes til ny plassering innenfor planområdet .
2. Området som i dag brukes til motorsport endres til industriformål.
3. Steinbruddet utvides som beskrevet i «Granerud pukk. Driftsplan», Rambøll 2012 - 11 - 29 .
4. Deler av steinbruddet som er ferdig utvunnet endres til industriformål.
5. Området vest for Storsjøvegen (fv. 209) reguleres til industriformål.
6. Området nord for dagens industriområde reguleres til industriformål.

Figur 3 : Planområdets avgrensning og grov disposisjon
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Figur 4 : Alternativ plassering av motorsportanlegget, forslag fra Offroadgruppa
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Figur 5 : Illustrasjon fra driftsplan for Granerud masseuttak, Rambøll 2012 - 11 - 29.
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4 Planområdet

4.1 Beliggenhet og størrelse

Planområdet ligger ca. 2,5 km nordøst for Sand sentrum i Nord - Odal, og er ca 770 daa stort .
Om lag 1/ 4 av området er regulert i gjeldende reguleringsplan for Granerud industriområde.

Planens avgrensing er vist i figur 3 : Planområdets avgrensning og grov disposisjon .

4.2 Beskrivelse av planområdet og tilliggende områder

Veg og adkomst
Planområdet ligger langs Storsjøvegen (fv. 209) , med eksisterende virksomheter øst for fylkesvegen
og nye arealer både øst og vest for fylkes vegen. Industrivegen ligger som er en intern veg i det
eksisterende industriområdet og munner ut i to T - kryss med Storsjøvegen (fv. 209) , ett i hver ende av
Industrivegen. Adkomst til de enkelte tomtene er fra Industrivegen. Utvidelsen av industriområdet vil gi
behov for en ny avkjørsel til Storsjøvegen (fv. 209).

Motorsport
Motorsportanlegget brukes til terrengkjøring med biler - Biltrail. Frikjøring i terreng uten opparbeiding.
Aktiviteten er begrenset med 2 ukedager med treningstider mellom kl 1600 og kl 2100, samt lørdag
mellom kl 1100 og 1800. Den faktiske aktiviteten er mindre. Vanligvis er det kjøring første lørdag hver
måne d. På det meste kan det være mellom 10 og 15 biler. På en vanlig dag mellom 3 og 5 biler. Det
er pr. nå ikke et medlemsregister, men det anslås at det er mellom 35 og 45 ulike brukere.
I forbindelse med anlegget er det bygget en gapahuk.

Masseuttak
Gunna r Holth Grusforretning AS driver masseuttak i Granerud. Bedriften har administrativ base og
verksted i Kongsvinger. Driften er nærmere beskrevet i «Granerud pukk. Driftsplan», Rambøll 2012 -
11 - 29.

Figur 6 : Noen nøkkeltall for masseuttaket (Kilde: «Granerud pukk. Driftsplan», Rambøll 2012 - 11 - 29).
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Figur 7 : Arealdisponeringsplan (Kilde: «Granerud pukk. Driftsplan», Rambøll 2012 - 11 - 29).

Industri
Det er ingen konkrete virksomheter man vet skal etablere seg i området. Det er ønskelig med
nyetableringer innen industri/lager/kontor og tilrettelegging for ekspansjonsmuligheter for eksisterende
virksomheter. I Granerud industriområde ligger i dag følgen de bedrifter (kilde: nord - odal kommune ):

BASF AS Gullfotdalen Produksjon kjemiske varer
Nord - Odal veggmontasje AS Gullfotdalen Entreprenører
Bjørn Hesbråten AS Gullfotdalen Mekanisk verksted
Brødrene Stenskjær Industrivegen Godstransport, renovasjon
Frakt og Spedisjonservice AS Industrivegen Lager/logistikk
Odalsbyggeriet AS Industrivegen Produksjon av øl
Klaus Thrane Industrivegen Messe og kongressarrangør
Gryts Norge AS Industrivegen Lager/logistikk
Ruuds Transport AS Industrivegen Godstra ns port på vei
Bonus Handel Industrivegen Butikkhandel
NOAO Industrivegen
Nord - Odal kommuneskoger KF Industrivegen Skogbruk
Gunnar Holth Grusforretning AS Industrivegen Bergverksdrift
Odal Bil og Karosseri AS Industrivegen Verksted
Nordli og Sønner Industrivegen
Olefin a Eiendom AS Industrivegen Eiendomshandel/utleie
Orkla Confectionary Industrivegen
Martin Sveis og Makaniske Industrivegen Mekanisk verksted
Pommfri Invest AS Industrivegen Eiendomshandel/utleie

Noen av bedriftene ligger utenfor og like syd for pl anområd et som nå skal reguleres.

Natur
Ca. 3/4 av området er i dag avsatt t il LNF - område (l andbruk, natur og friluftsliv) i kommuneplanens
arealdel. I dette området er det hovedsakelig bar skog og noe myr. Det er ikke registret arter med stor
eller særlig stor forvaltningsinteresse, men enkelte innslag av fremmede arter langs vegen i
planområdet.

Tilliggende områder
Mye av nærområdet består av myr og skogkledde åser. Ca. 400 m sydvest for planområdet ligge r
Granerudtjernet.



09.05.17 Planprogram for Granerud industriområde og motorsportanlegg
# 13

Nærområdet består hovedsakelig av industri og skogbruk. Sørvest for planområdet ligger det 9
eneboliger.

Søppelfylling
Innenfor planområdet , øst for Storsjøvegen (fv. 209) og nær midten av planområdet, ligger tidligere
Sandskogen fyllpl ass .

Figur 8 : Sandskogen fyllplass, innmålt 31.5.2016

4.3 Eierforhold
Det er flere mindre og tre større grunneiere innenfor planområdet. De nye områdene, som ikke
tidligere er regulert, er i all hovedsak eid av de tre største gru nneierne:

Nord - Odal kommune (gnr 36 bnr 4)
Hans Petter Skinstad (gnr 40 bnr 1 )
Opplysningsvesenets fond (gnr 34 bnr 1 )
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5 Planstatus og rammebetingelser

Plan - og bygningsloven med tilhørende forskrifter utgjør de viktigste rammene for arealplanleggingen.
I tillegg er det en rekke ulike planer og føringer på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. Her er det
beskrevet et utvalg av planer og rammebetingelser som vurderes som relevante i forbindelse med
denne reguleringsplanen.

5.1 Overordnede planer og føringer

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig - , areal - og transportplanlegging.
Retningslinjene tilstreber å oppnå samordning av areal - og transportplanlegging og bidra til mer
effektive planprosesser. Målet er å utvikle bærekraftige byer og tettsteder, legge til rette for
verdiskaping og næringsutvikling, og fremme helse, miljø og sikkerhet.

T - 1442/2012 Støy i arealplanlegging.
Retningslinjene gir anbefalte utendørs støygrenser ved etablering av boliger og annen bebyggelse
med støyfølsomme formål. Vider e gis anbefalte støygrenser ved etablering av nye støykilder, som
veianlegg og næringsvirksomhet. For innendørs støy gjelder kravene i byggeteknisk forskrift til plan -
og bygningsloven.

5.2 Kommunale planer og føringer

Gjeldende reguleringsplan
Areal inn enfor planområdet som inngår i gjeldende reguleringsplan er regulert til

Områder for industri/lager
Kjørevei
Annen veggrunn
Motorsport
Steinbrudd / massetak
Frisiktsone

Plankartet er vis t i kapittel 3.1 0 - alternativet, figur 2

Kommuneplan for Nord - Odal
Arealet innenfor planområdet er i kommuneplan for Nord - Odal avsatt til følgende arealbruksformål:

Industri nåværende (blått)
Masseuttak nåværende (lilla)
Annet byggeområde nåværende (brunt)
LNF område nåværende (grønt

Gjeldende kommuneplan viser samme arealbruk som gjeldende reguleringsplan for industriområdet.
De delene av planområdet som ikke er regulert er LNF - områder i kommuneplanens arealdel.

Utsnitt av kommuneplanens arealdel er vist i figur 9.
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Figur 9 : Utsnitt av kommuneplanens arealdel (kilde: kart.sorhedmark.no)
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6 Problemstillinger og forslag til utredninger

6.1 Generelt
Konfliktpotensialet vurderes som lite og det legges opp til begrenset utredning med fokus på
bes lutningsrelevante temaer.

6.2 Referansealternat ivet
I henhold til forskrift om konsekvensutredninger skal det redegjøres for følgene av ikke å realisere
planen. I dette tilfellet vil det si å la utviklingen fortsette i henhold til d en gjeldende reguleringsplan.
Dette, som også kalles 0 - alternativet, in nebærer en videreføring og videreutvikling av området
innenfor ramm ene i gjeldende reguleringsplan.

Metode:
Gjenstående potensiale i gjeldende plan beregnes og beskrives, for de delene av planen som er
innenfor planområdet for ny reguleringsplan.

6.3 Land skapsbilde
Temaet landskapsbilde omhandler landskapets estetikk, menneskers visuelle opplevelser av
omgivelsene, og hvordan de visuelle aspektene ved omgivelsene endres som følge av tiltak etter
planforslaget.

Metode: Nær - og fjernvirkning beskrives og illustreres på en enkel måte.
Verbal beskrivelse, skrevet av landskapsarkitekt, basert på befaring på stedet og kartstudier.
Illustrasjoner som understøtter beskrivelsen.

6.4 Naturressurser
Naturressursen innenfor planområdet beskrives og vurderes med hens yn på volum, årlig uttak, type
bergart, kvalitet og bruksområder. Videre hvordan områder hvor massene er tatt ut kan benyttes til
industriformål uten at dette stenger for videre uttak av masser også utenfor det regulerte området.

Metode: Beskrivelse av ressursen innenfor planområdet ut fra kartlagte data, driftsplaner og intervju
med representant for driftsselskapet.

6.5 Naturmangfold
De miljømessige prinsippene i § 8 – 12 i naturmangfoldloven skal legges til grunn ved utøve lse av
offentlig myndighet. Ku nnskapsgrunnlag, før - var prinsippet, økosystemtilnærming og samlet
belastning, samt kostnader ved miljøforringelse beskrives.

Metode: Beskrivelse i tekst og kartskisser basert p å åpne kilder og lokalkunnskap (ansatte i Nord - Odal
kommune).

6.6 Støy
Kilder til støy vil være t rafikk på fylkesvegen og interne veger i tillegg til virksomheten innenfor
planområdet. Konsekvensutredningen skal redegjøre for støy fra motorsport og massetak og
virkningene for industriområdet. Med støy fra flere kilder må støyutredni ngen også gjøre beregninger
og vurderinger av sumstøy. Nødvendige avbøtende tiltak tas inn i planforslaget slik at grenseverdiene
for støy gitt i tabell 3 i støyretningslinjen T - 1442/2016 ikke overskrides som følge av planforslaget.

Metode: Beregning av støy nivåer og utarbeiding av støysonekart .

6.7 Risiko og sårbarhet
Risiko - og sårbarhetsanalyse skal gjennomføres i henhold til plan - og bygningsloven § 4 - 3.
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Metode: Analysen utføres i samsvar med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps veileder
for kommunale risiko - og sårbarhetsanalyser. NVE`s sjekkliste om naturfare legges til grunn i arbeidet.

6.8 Forurensning
Temaet omhandler et område som tidligere er brukt som fyllplass.

Metode: Beskrivelse av virksomhetens art, omfang og varighet, base rt på åpne kilder.
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