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002/18 Formannskapet 05.02.2018 

 
 

Reguleringsplan 201600001 Utvidelse av Granerud industriområde. Offentlig 
ettersyn 

 
Rådmannens innstilling: 
Formannskapet vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10, å legge forslag til 
detaljregulering for Utvidelse av Granerud industriområde med tilhørende konsekvensutredning ut til 
offentlig ettersyn. Plankart datert 20.12.2017, bestemmelser og konsekvensutredning datert 
09.01.2018 

 
05.02.2018 Formannskapet 
 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.  
 
FS-002/18 Vedtak: 
Formannskapet vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10, å legge forslag til 
detaljregulering for Utvidelse av Granerud industriområde med tilhørende konsekvensutredning ut 
til offentlig ettersyn. Plankart datert 20.12.2017, bestemmelser og konsekvensutredning datert 
09.01.2018 

 
 
Saksopplysninger: 
Med bakgrunn i kommunens planstrategi vedtok formannskapet 30.11.2016 å starte opp arbeidene 
med reguleringsplan for utvidelse av Granerud industriområde. I brev til berørte datert 26.02.2017 
ble oppstart varslet og forslag til planprogram ble lagt ut til offentlig ettersyn. Planarbeidet ble også 
annonsert i Glåmdalen og på kommunens hjemmeside, henholdsvis 02.03.2017 og 28.02.2017.  
 
Det innkom følgende innspill til planarbeidet: Gunnar Holth grusforretning AS, Norges vassdrags- og 
energidirektorat, Hedmark fylkeskommune, direktoratet for mineralforvaltning, fylkesmannen i 
Hedmark, Eidsiva energi, Statens vegvesen og Hans Petter Skinstad. Innspillene er kommentert i 
planbeskrivelsen.  



 
Planprogram ble fastsatt av formannskapet 22.05.2017.  
 
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for nye industritomter utvide område for masseuttak. 
Planområdet erstatter deler av eksisterende regulering og en utvidelse mot nord og vest. 
Planforslaget legger til rette for ca 300 daa industri og ca 116 daa masseuttak. Motorsportanlegget er 
gitt ny lokalisering øst i planområdet som følge av behovet for nye industritomter. Industriområdet 
øst for fylkesveg 209 dekkes av allerede etablerte avkjøringer, mens området vest for fylkesvegen 
krever ny avkjøring fra fylkesvegen.  
 
Planområdet er redusert etter varsel om planoppstart. Utfordringer knyttet dårlig byggegrunn på 
myrområdene i nord og hensynet til gamlevegen mellom Sand og Mo har gjort det nødvendig å 
redusere planområdet. Gamlevegen er i planforslaget regulert til bevaring.  
 
Reguleringsplanen tar utgangspunkt i industritomter med en størrelse på rundt 8 daa, men planen 
åpner også for at størrelsen kan tilpasses den enkelte bedrifts behov. 
 
Konsekvensene av reguleringen er redegjort for i konsekvensutredningen og planbeskrivelsen. Det er 
få negative virkninger som følge av reguleringen. Trafikkstøy fra fylkesvegen er det hensynet som gir 
størst negativ konsekvens. Dette kommer som følge av at planen legger til rette for flere 
industritomter og den generelle trafikkøkningen som forventes på fylkesveg 209 i fremtiden. Det må 
forventes at det må gjennomføres støytiltak langs fylkesvegen mellom Granerud og krysset fylkesveg 
209/fylkesveg 24 dersom området blir fullt utbygd. Den interne aktiviteten på industriområdet 
utløser ikke en støybelastning som overstiger nivåene for nærliggende boliger. Det er gitt egne 
bestemmelser knyttet til etablering av støyende virksomhet innenfor planområdet. 
 
Øvrige saksopplysninger og vurderinger fremgår av planbeskrivelsen og konsekvensutredningen.  
       
Saksvurdering:  
Granerud industriområde er Nord-Odal kommunes hovedsatsing på industriutvikling i kommunen 
ved siden av Mapei. Gjeldende regulering har ikke rom for nyetableringer og det er derfor 
avgjørende å få regulert og utviklet nye arealer. Industriområdets plassering i kommunen er 
formålstjenlig. Beliggenheten er relativt sentral og samtidig relativt skjermet med tanke på negative 
virkninger for omgivelsene. En videreutvikling av Granerud industriområde vil derfor være i samsvar 
med ønsket utvikling for kommunen og harmonere godt med nasjonale retninglinjer for transport, 
miljø og arealbruk.  
 
Konklusjon: 
Rådmannen anbefaler formannskapet å legge forslag til reguleringsplan utvidelse Granerud 
industriområde med tilhørende konsekvensutredning, ut til offentlig ettersyn. 
   
  
 
Saken er elektronisk godkjent av leder. 
 
Vedlegg:   
23.01.2018 Planbeskrivelse med KU 1385978 
23.01.2018 Plankart 20.12.17 1385979 
23.01.2018 Reguleringsbestemmelser 09.01.2018 1385980 
23.01.2018 ROS-analyse 1385981 
23.01.2018 Støyutredning 1385982 
23.01.2018 Støykart 1385983 
23.01.2018 Inkomne merknader ved planoppstart_samlet 1385984 
23.01.2018 Plankart 20.12.17 1385985 



09.05.2017 Planprogram Granerud 09.05.2017 1366960 
 
 
 
Saksdokumenter: 
Referat fra møte vedrørende makeskifte av arealer Granerud 
Innspill til varsel om planoppstart og høring av planprogram for utvidelse av Granerud 
industriområde - Nord-Odal kommune 
Utvidelse av Granerud industriområde. Fastsetting av planprogram 
Varsel om planoppstart og høring av planprogram for  reguleringsplan for utvidelse av Granerud 
industriområde i Nord-Odal kommune 
Utvidelse av Granerud industriområde. Varsel om planoppstart og høring av planprogram i Nord-Odal 
Utvidelse av Granerud industriområde. Varsel om planoppstart og høring av planprogram 
Varsel om utvidelse av Granerud industriområde og høring av planprogram 
Uttalelse til varsel om planoppstart og høring av planprogram for reguleringsplan for utvidelse av 
Granerud industriområde 
Svar ang. varsel om utvidelse av Granerud industriområde og høring av planprogram 
NVEs innspill ved varsel om oppstart og høring av planprogram -  Reguleringsplan for Granerud 
industriområde 
Innspill til planprogrammet for utvidelse av Granerud Industriområdet. 
Granerud industriområde 
Granerud industriområde 
Utvidelse av Granerud industriområde - Varsel om planoppstart og høring av planprogram 
Høring på hjemmesiden 
Korrektur annonse Nord-Odal kommune 
Utvidelse av Granerud industriområde. Varsel om planoppstart og høring av planprogram 
Vedrørende kulturminneundersøkelser - utvidelse av Granerud industriområde 
Forslag til planprogram for utvidelse av Granerud industriområde 20160001 
Granerud - referat fra oppstartsmøte 08.04.2016 
 
 
 
 


