
 

 

NB! Ved svar på dette brevet benyttes referanse: 17/00033-3 

 

Eidsiva Nett AS 

Org nr.: 981 963 849 

Tlf: 61 28 66 50 

kundeservice@eidsivanett.no 

Pb 4100, 2307 Hamar 
 

 

  

 

 

 

 

Nord-Odal kommune 

Herredsvegen 2 

 

2120 SAGSTUA 

 

 

  

 

  

  

  

 

 
Deres referanse Saksbehandler Vår referanse Dato 

16/1176-4/PlanID - 

20130001, FA - L12 

Andreas Rosendahl 

Simonsen 

17/00033-3 05.04.2017 

 

 

 

EN - Utvidelse av Granerud industriområde. Varsel om planoppstart og 
høring av planprogram i Nord-Odal 

 

Eidsiva Nett AS (EN) har ei luftlinje som går igjennom området foreslått for utvidelse av Granerud 

industriområde. I dag har linja et mastepunkt i området avsatt til motorsport. Med det foreslåtte 

nye området for motorsport vil antall berørte mastepunkt øke til 3-4 stykk. Dette anser EN som 

veldig uheldig med tanke på sannsynligheten for uhell, slik som påkjøring av stolper. Linja ansees 

som viktig i forsyningen av østlige delen av Nord-Odal, og det må påventes store kostnader ved 

uhell som vil føre til utkobling av linja. Disse kostnadene vil bli fakturert skadevolder. Blir 

foreslåtte område for motorsport opprettholdt, må EN kontaktes for å komme frem til løsninger 

rundt linjen som vil redusere risikoen for uhell og eventuelt vurdering av andre løsninger. 

 

I området foreslått som vanlig industriområde, må tidligere omtalte linje bli hensyntatt med 

byggeforbudssone og hensynssone. På generell basis ønsker EN at ingen av nettanleggene blir 

berørt av eventuell utbygging. Dersom noen av anleggene blir berørt, må dette dekkes i sin 

helhet av utbygger. Så sant det ikke foreligger annen avtale foreligger. 

 

 

Med vennlig hilsen 

Eidsiva Nett AS 

 

Andreas Rosendahl Simonsen 

Sivilingeniør 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 
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Innspill til varsel om planoppstart og høring av planprogram for utvidelse 
av Granerud industriområde - Nord-Odal kommune 
 
Vi viser til oversendelse registrert inn her 7. april 2017 med varsel om oppstart av arbeid med 
detaljreguleringsplan for utvidelse av Granerud industriområde. Planområdet er på ca. 770 
dekar og omfatter deler av det eksisterende industriområdet og utvidelse mot nord, øst og 
vest. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for industri, motorsport og masseuttak. 
Om lag 75% av området er avsatt til LNF-område i kommuneplanen og resten er tidligere 
regulert til industri/lager og massetak. Det skal utarbeides planforslag med 
konsekvensutredning. 
 
Kommunen legger vekt på at Granerud industriområde samler store deler av industribedriftene i 
Nord-Odal og ønsker å legge til rette for både eksisterende bedrifter og nye bedrifter i området.  
 
Vi merker oss at det er opplyst at det er potensial for bedre utnyttelse av eksisterende arealer 
innenfor dagens industriområde. Effektiv arealbruk og fortetting er i tråd med Statlige 
planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging. Arealbruk og 
transportsystem skal planlegges slik at det fremmer effektiv ressursutnyttelse, kompakte byer 
og tettsteder, redusert transportbehov og god trafikksikkerhet. Potensialet for fortetting og 
transformasjon bør utnyttes før nye utbyggingsområder tas i bruk. Planforslaget må inkludere 
infrastruktur og si noe om fortettingspotensialet i eksisterende områder. Videre bør det tas inn 
bestemmelser om minimum grad av utnytting på tomtene. Med et så stort utbyggingsområde 
må det videre stilles krav om utbyggingsretning og -rekkefølge.  
 
Det er en forventning til at kommunene legger vekt på reduksjon av klimagassutslippene, 
energiomlegging og energieffektivisering gjennom planlegging og lokalisering av blant annet 
næringsvirksomhet, infrastruktur og tjenester. Videre at kommunene tar hensyn til 
klimaendringer og risiko og sårbarhet i sin samfunns- og arealplanlegging. Fylkesmannen ber 
kommunen vurdere denne saken også i et klimaperspektiv, og om å følge opp egne og nasjonale 
målsetninger. 
 

mailto:postmottak@fmhe.no
http://www.fylkesmannen.no/
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kmd/dok/lover_regler/retningslinjer/2014/Statlige-planretningslinjer-for-samordnet-bolig--areal--og-transportplanlegging.html?id=768003
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kmd/dok/lover_regler/retningslinjer/2014/Statlige-planretningslinjer-for-samordnet-bolig--areal--og-transportplanlegging.html?id=768003
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Vi merker oss at eksisterende motorsportsanlegg skal flyttes til ny plassering innenfor 
planområdet og at dagens aktivitetsnivå skal videreføres. Motorferdselloven gir åpning for at 
kommunen kan godkjenne reguleringsplan for begrensa områder til motorsportanlegg for 
trening og konkurranser i regi av organisasjoner/klubber med slike formål. Vi minner om at 
områder som fortsatt fremstår som utmark, som isbaner eller områder for terrengkjøring, 
fortsatt vil kreve egen tillatelse etter motorferdselloven for bruk i tillegg til reguleringsplan, jf. 
rundskriv T-1/96 om motorferdsel i utmark og vassdrag:  
 
«Når det gjelder kjøring på terrengbaner i utmark, kan det i medhold av § 6 gis tillatelse når banen er lagt 
ut i reguleringsplan, og når den benyttes til kjøring i organiserte former. I disse tilfellene vil 
interessekonfliktene bli avklart ved planbehandlingen. Det siktes her til konkurranse- eller treningsbaner 
som disponeres av en snøscooterklubb, idrettsforening e.l. Forutsetningen er at det skjer en viss grad av 
opparbeiding av det aktuelle areal, og banen må ikke ha et omfang eller en utstrekning som gjør det 
naturlig å betegne bruken som turkjøring. Banen vil kunne brukes av klubbens medlemmer til trenings-
/konkurransekjøring, eller f.eks. av snøscooterforhandlere til prøve-/demonstrasjonskjøring. Banen vil ikke 
kunne brukes som et tilbud til turister. Det vil heller ikke være mulig å arrangere slike turisttilbud ved at 
turistene gis medlemsskap i snøscooterklubb e.l.  

Tillatelse til kjøring på baner ut over dette, vil ikke kunne gis med hjemmel i forskriftens § 6. Baner 
tilknyttet hoteller/turistanlegg, som ikke har konkurranse-/treningsformål, men er tenkt som et 
fornøyelsestilbud til turister, kan ikke godkjennes. 
 
De samme regler som gjelder for baner i utmark, vil gjelde også for baner som anlegges på islagte 
vassdrag, dvs at tillatelse etter §6 bare kan gis når det foreligger reguleringsplan og når banen skal 
benyttes til kjøring i organiserte former.»  
  
Dette betyr at det kun er godkjent motorklubb som kan stå som tiltaksansvarlig for en 
reguleringsplan for motorsportanlegg. 
 
Det er laget et forslag til planprogram. Vi har noen kommentarer til dette. Vi minner om at 
konsekvensutredningen ikke bare skal beskriver tilstanden for de enkelte temaene, men også 
vurderer virkninger av planforslaget som helhet for miljø og samfunn, og vurdere eventuelle 
nødvendige avbøtende tiltak som forankres i planbestemmelser og kart.  
 
Støy 
Det er opplyst at det ligger 9 boliger sør-vest for planområdet. I forhold til disse og eventuelle 
andre bygg med støyfølsomme bruksformål er det viktig å få belyst støykonsekvensene. Med 
støy fra flere kilder må støyutredningen også gjøre beregninger og vurderinger av sumstøy. Vi 
forutsetter at 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.  
 
Grunnforurensing 
Det er ei tidligere søppelfylling i området. Dersom planforslaget vil føre til inngrep i områder der 
det er mistanke om forurensing i grunnen forutsetter vi at kommunen påser at bestemmelsene i 
Kap. 2 i forurensingsforskrifta om bygging og graving i forurensa grunn følges opp. 
Bestemmelsene i reguleringsplan kan stille krav om tiltaksplan. Se veiledning om håndtering av 
forurenset grunn i bygge- og gravesaker på miljøkommune.no 
 
Utvidelse av massetaket – uttak av naturressurser 
Planforslaget må blant annet sette klare krav til uttaksgrenser, istandsetting og etterbruk. Det 
må gjøres rede for atkomst, støy, avrenning og støv. Videre må det sikres skjerming av 
uttaksområdet og en effektiv tilbakeføring eller tilrettelegging for annen bruk. Istandsetting 
etter endt uttak skal omfattes av reguleringsplanen. 
 

http://www.miljokommune.no/Temaoversikt/Forurensing/Forurensent-grunn-i-bygge-og-gravesaker/
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Reguleringsplanen kan gi bestemmelser som både fremmer drift og aktivt begrenser ulemper for 
omgivelsene, jf. pbl. § 12-7. Samtidig er det viktig å samordne med driftsplan og 
forurensingsloven. Vi viser til Temaveileder Mineralske forekomster og planlegging etter plan- 
og bygningsloven. 
 
Samfunnssikkerhets- og beredskapsmessige forhold skal ivaretas i reguleringsplanen på 
grunnlag av vurdering og analyse av risiko og sårbarhet, jfr. plan- og bygningsloven § 3-1 pkt. h 
og § 4-3. Det kreves at slike vurderinger og analyser synliggjøres i plandokumentet. 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har utarbeidet ny veileder om 
Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging, se https://www.dsb.no/veiledere-
handboker-og-informasjonsmateriell/samfunnssikkerhet-i-kommunenes-arealplanlegging/ 
 
Vi minner om at ett eksemplar av SOSI-fil og pdf-fil til alle arealplaner som sendes på høring skal 
oversendes Statens kartverk Hamar for kontroll. 
 
Fylkesmannen har ut over det ovenstående ingen vesentlige merknader til oppstartsmelding 
eller planprogram, men legger til grunn at vi får anledning til å uttale oss til et eventuelt 
planforslag når det er utlagt til offentlig ettersyn. 
 
Med hilsen 
 
 

 
 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes ut uten signatur. 
 
Saksbehandlere:  Kjell Erik Kristiansen, beredskapsavdelingen, tlf. 62 55 11 07  
   Inger Nes, miljøvernavdelingen, tlf. 62 55 11 84 
   Tom Hjemsæteren, miljøvernavdelingen, tlf. 62 55 11 85 
   Hilde Smedstad, landbruksavdelingen, tlf. 62 55 12 27 
    
 

Kopi til: 
Hedmark fylkeskommune Pb 4404 Bedriftssenteret 2325 Hamar 
Statens Vegvesen Region Øst Postboks 1010 2605 Lillehammer 

 
 

Jørn G. Berg e.f. Hilde Smedstad 
direktør seniorrådgiver 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kmd/dok/veiledninger_brosjyrer/2011/temaveileder-mineralske-forekomster-og-p.html?id=652438
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kmd/dok/veiledninger_brosjyrer/2011/temaveileder-mineralske-forekomster-og-p.html?id=652438
https://www.dsb.no/veiledere-handboker-og-informasjonsmateriell/samfunnssikkerhet-i-kommunenes-arealplanlegging/
https://www.dsb.no/veiledere-handboker-og-informasjonsmateriell/samfunnssikkerhet-i-kommunenes-arealplanlegging/


“GUNNAR  HOLTH
“GRUSFORRETNINGAS

Nord  Odal  kommune

Eiendom og samfunn

Herredsvegen  2
2120  Sagstua

Mail: ostmotlak(Dnmd-odal.k0mmune.no

Att: Roar J onsrud/Ellisiv Hovig

Kongsvinger, 3. April  2017

Vedr. Innspill til planprogrammet for utvidelse av Granerud industriområdet, og

forslag til utforming av reguleringsplan.

Viser til mottatt brev datert 26. februar  2017  fra Nord Odal kommune, vedrørende utvidelse

av Granerud industriområdet, samt varsel om planoppstart og høring av planprogram.

Gunnar Holth Grusforretning AS  er driver av Granerud massetak, og har driftskonsesjon for

uttaket. Nord Odal kommune varsler oppstart at ny reguleringsplan for området, og vi ønsker

å komme med innspill i saken.

Gunnar Holth Grusforretning AS  ønsker å utvide Granerud massetak. Det vil kunne gi Nord
Odal kommune flere næringstomter i fremtiden, samt en god utnyttelse av ressursen frem til

ferdigstilte tomteareal.

Viser også til vårt møte 28. Mars  2017, hvor vi tok opp ovennevnte situasjon med Nord Odal

kommune. Mulig redigering av plangrensen for utvidelse av massetak, ble gjennomgått

mellom partene.

Vi håper på en god prosess vedrørende ny reguleringsplan for Granerud industriområdet.

Med vennlig hilsen

gnarlá usforretning AS

Tore Holth

Avd.leder

Gunnar Holth Grusforretning AS Telefon: Bankgiro:

Mårveien  14 62  88 81  33 1822.36.07388
Postboks 1223 Telefaks: Org.nr.:

2206  Kongsvinger 62 88 81  10 912 774 244
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Svar ang. varsel om utvidelse av Granerud industriområde og 
høring av planprogram  
 
 
Vi viser til oversendelse fra Dem ved brev datert 26.02., med svarfrist 13.04.2017. Saken 
omhandler varsel om oppstart av arbeid med reguleringsplan og høring av planprogram for 
utvidelse av Granerud industriområde i Nord-Odal kommune. Etter at planprogrammet er 
vedtatt vil det bli utarbeidet forslag til plan med tilhørende konsekvensutredning. 
 
 
Planfaglige forhold 
Det aktuelle planområdet er på ca. 770 daa, og hensikten med det varslede planarbeidet er å 
legge til rette arealer for industri, motorsport og masseuttak. Arealformålet er i hovedsak i 
tråd med kommuneplanens arealdel. 
 
Fylkesdirektøren forutsetter at planarbeidet skjer i henhold til overordnet lov- og planverk, og 
i god dialog med berørte parter. I den forbindelse må det sikres gode løsninger bl.a. i forhold 
til vann- og avløp, avrenning, støy, støv, trafikksikkerhet (avkjøring/adkomst/internveger), 
arrondering, eksponering og tilstøtende arealer. 
 
Ut over dette har ikke fylkesdirektøren vesentlige planfaglige merknader til det varslede 
planarbeidet eller planprogrammet. 
 
 



 

 

Kulturvernfaglige forhold 
 
Automatisk freda kulturminner 
Det vises til vårt brev datert 7.11.2017. Det vil ikke bli nødvendig med arkeologisk registrering 
innenfor planområdet.  
 
Dersom det i forbindelse med tiltak i marken oppdages automatisk fredete kulturminner 
som tidligere ikke er kjent, skal arbeidet stanses i den utstrekning det berører 
kulturminnene eller deres sikringssoner på fem meter. Det er viktig at også de som 
utfører arbeidet i marken gjøres kjent med denne bestemmelse. Melding om funn skal 
straks sendes Hedmark fylkeskommune, kulturminneavdelingen j.fr. lov om kulturminner 
§ 8, annet ledd. 
 
 
Nyere tids kulturminner 
I den grad nyere tids kulturminner berøres ved gjennomføring av planen må verneverdien 
avklares, og aktuelt vernehensyn innarbeides i planen med tilpassede hensynssoner og 
bestemmelser. Med bakgrunn i opplysninger gitt i varslet har vi ingen ytterligere merknader 
nå. Vi legger til grunn at Fylkesdirektøren også skal uttale seg til planforslaget når det legges 
ut til offentlig ettersyn. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Erlend Myking 
fylkessjef 
Samferdsel, kulturminner og plan 
 
  Elisabeth Seip 
  kulturvernleder 
 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 
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-Fylkesmannen i Hedmark, Postboks 4034, 2306 HAMAR 
-Statens vegvesen - Region øst, Postboks 1010, 2605 LILLEHAMMER 
 
 



 

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Internett: www.nve.no 

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971 

Hovedkontor Region Midt-Norge Region Nord Region Sør Region Vest Region Øst 

Middelthunsgate 29 Vestre Rosten 81 Kongens gate 14-18 Anton Jenssensgate 7 Naustdalsvegen. 1B Vangsveien 73 

Postboks 5091, Majorstuen   Postboks 2124  Postboks 4223 

0301 OSLO 7075 TILLER 8514 NARVIK 3103 TØNSBERG 6800 FØRDE 2307 HAMAR 

      

 

Nord-Odal kommune 

 

   

2120 SAGSTUA 

 

Roar Jonsrud 

Vår dato: 04.04.2017         

Vår ref.: 201701295-2     

Arkiv: 323   Saksbehandler: 

Deres dato: 26.02.2017 Torleiv Yli Myre 

Deres ref.: 16/1176-4 

   

     

1 

NVEs innspill ved varsel om oppstart og høring av planprogram -  

Reguleringsplan for Granerud industriområde - GBnr 36/77. 36/72 m.fl. 

- Nord-Odal kommune, Hedmark 

Vi viser til varsel om oppstart av planarbeid datert 26.02.2017. NVE gir i forbindelse med planarbeid 

råd og veiledning i arbeidet med å vurdere flom- og skredfare, vassdragsinngrep, samt vassdrags- og 

energianlegg.  

Det viktigste virkemiddelet for å forebygge tap og skader fra naturfarer, er å ta tilstrekkelig hensyn til 

flom- og skredfare i arealplanleggingen. Plan- og bygningsloven (pbl) og byggteknisk forskrift (TEK 10 

Kapittel 7) setter tydelige krav til sikkerhet mot flom og skred ved ny utbygging. NVEs retningslinjer 

2/2011 – Flaum og skredfare i arealplanar beskriver hvordan en kan ta hensyn til disse naturfarene. 

Kommunene må også tilpasse arealbruken til klimaendringer som blant annet innebærer mer nedbør og 

ekstremvær. 

Som et bidrag i vurderingen av hvordan tema innenfor NVEs forvaltningsområder kan ivaretas i 

planleggingen, har vi lagt ved ei sjekkliste. Sjekklista gir en kortfattet oversikt over når og hvordan ulike 

tema skal innarbeides i reguleringsplaner, og inneholder linker til mer informasjon og veiledere for 

utredning av naturfare. Vi anbefaler at sjekklista benyttes aktivt i forbindelse med risiko- og 

sårbarhetsanalysen (ROS) for planområdet. NVEs retningslinjer 2/2011 og sjekklista ligger også 

tilgjengelig på NVEs nettsider om arealplanlegging: www.nve.no/flaum-og-skred/arealplanlegging. 

Dersom planarbeidet berører noen av temaene i sjekklista skal NVE ha planen på høring. På grunn av 

store saksmengder har imidlertid NVE ikke alltid kapasitet til å svare ut alle saker på offentlig ettersyn. 

Manglende uttalelse fra NVE betyr derfor ikke nødvendigvis at våre ansvarsforhold er sjekket ut og 

planens innhold funnet tilfredsstillende. Manglende uttalelse fra NVE endrer ikke på tiltakshavers 

ansvar for sikker utbygging jf. pbl § 29-5 og TEK 10, eller kommunens ansvar for å påse at dette er 

ivaretatt jf. pbl § 28-1. 

Dersom dere har konkrete spørsmål i forbindelse med planarbeidet vil vi selvfølgelig svare ut disse 

underveis i planprosessen. 

http://www.nve.no/flaum-og-skred/arealplanlegging
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Med hilsen 

 

Petter Glorvigen 

regionsjef 

Torleiv Yli Myre 

seniorrådgiver 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 

Vedlegg:     

   

   
 

  

Kopi til: 

Nord-Odal kommune 

 



Sjekkliste for reguleringsplan - vurdering av tema innenfor NVEs forvaltningsområder (pr. 11.06.2015) 
NVE har et statlig forvaltningsansvar for vassdrags- og energiressurser samt forebygging av skader fra flom- og skred. Kommunene har et ansvar for å ta hensyn til disse 
temaene i arealplanleggingen. Denne sjekklisten kan brukes til hjelp for vurderinger, men er ikke uttømmende. 
Når det gjelder flom- og skredfare viser vi til at det skal utarbeides en ROS-analyse for alle planer, jamfør plan- og bygningslovens § 4-3 og DSB veileder Samfunnssikkerhet i 
arealplanleggingen. ROS-analysen må inneholde en begrunnet vurdering av om det er fare for flom, erosjon eller skred, og en konklusjon på om det er tilfredsstillende 
sikkerhet i henhold til TEK10.  Når det gjelder vassdrag og energianlegg er det noen typer tiltak som vil ha behov for avklaring i forhold til sektorlovverk (vannressursloven  
og energiloven). 

 Tema i planen Hvilke vurderinger bør gjøres Innarbeiding i plan Linker til mer informasjon 
Er det vassdrag i planområdet? 

 

Styring av arealbruken bort fra 
vassdragene er det beste 
virkemiddelet for å ta vare på 
vassdragsmiljø og begrense 
vassdragsrelatert fare.  

 

Hvordan skal planen ta hensyn til natur-, 
kulturmiljø og friluftsinteresser i 100-
metersbeltet langs vassdrag, jf. pbl § 1.8?  

Generelt er det viktig å holde vassdrag åpne og 
bekkelukking frarådes.  

Dersom det planlegges tiltak som berører 
allmenne interesser i vassdrag eller grunnvann, 
må konsekvensene av dette beskrives, som 
grunnlag for ev. konsesjonsvurdering eller 
samordning etter vannressursloven.  Hvilke 
alternative løsninger eller avbøtende tiltak er 
mulig for å ivareta vassdrag?         

I verna vassdrag bør en vurdere differensiert 
forvaltning etter PRP for verna vassdrag. 

Alle vassdrag, inkludert åpne og lukka 
bekker, bør merkes tydelig i plankartet og 
reguleres til arealformål 3, 5 eller 6, jf §12-5. 

Bestemmelser om byggegrense til vassdrag, 
kan differensieres ut fra konkrete 
vurderinger av allmenne hensyn, for 
eksempel 50-100 m langs hovedvassdrag og 
20 m langs bekker.  

Forutsetninger for og ev. avbøtende tiltak 
ved vassdragsinngrep må innarbeides i 
bestemmelser. 

Forvaltning etter RPR for verna vassdrag kan 
fastsettes i bestemmelser og/eller vises som 
hensynssone.  

Karttjenesten NVE Atlas 

 

Arealplanlegging og 
vassdragsmiljø 

Plan- og bygningslovens § 12-5 

Plan- og bygningslovens § 1-8 

 

Vannressursloven 

 

Verneplan for vassdrag 

RPR for vernede vassdrag 

Kan området være flomutsatt? 

 

Dersom planområdet er innenfor 20-
metersbeltet langs bekk eller 100-
metersbeltet langs elv så bør 
flomfare vurderes. På flate elvesletter 
vil flommen ha større utstrekning. 

På grunn av klimaendringer forventes 
økt flomvannføring med minst 20% i 
små nedbørfelt og kystvassdrag. I 
noen regioner vil også flommene øke 
i store vassdrag.  

Finnes det flomsonekart i planområdet? 

Utenfor kartlagte områder kan en første 
vurdering baseres på observasjoner fra tidligere 
flommer, lokalkunnskap og kartanalyse. Ved tvil 
må det gjøres en fagkyndig utredning. 

Det må vises særlig aktsomhet langs bratte og 
masseførende vassdrag. 

Eventuelle kulverter, bruer og bekkelukkinger 
som kan gå tett, bør kartlegges.  

Vil utbyggingen medføre økt overvann og 
raskere avrenning til vassdrag? Vil 
havnivåstigning og stormflo ha betydning for 
flomvannstand i vassdrag med utløp i sjø? 

Ny bebyggelsen bør i utgangspunktet 
plasseres utenfor flomutsatte områder.  

Flomutsatte areal skal vises som 
hensynssone og tilknyttes bestemmelser 
som ivaretar sikkerheten gitt i TEK10 §7-2.  

En avstandsgrense på 20 m fra bekker vil 
normalt dekke fare for flom og flomskred  

Alternative flomveier for lukkede bekker bør 
vises som hensynssone i planen 

Det kan fastsettes bestemmelser om lokal 
overvannshåndtering. 

 

Flomsonekart utarbeidet av NVE 

Krav til flomsikkerhet i TEK10 

Retningslinje 2/2011: Flaum- og 
skredfare i arealplanar (rev. 
2014) 

Rettleiar 3/2015: Flaumfare 
langs bekker 

Retningslinjer for 
flomberegninger 

Fakta: Hvordan ta hensyn til 
klimaendringer 

Fakta: GIS finner flomveiene          

http://lovdata.no/lov/2008-06-27-71/%C2%A74-3
http://www.dsb.no/Global/Publikasjoner/2008/Tema/temasamfunnssikkerhetareal.pdf
http://www.dsb.no/Global/Publikasjoner/2008/Tema/temasamfunnssikkerhetareal.pdf
http://lovdata.no/lov/2000-11-24-82
http://lovdata.no/lov/1990-06-29-50
http://atlas.nve.no/
http://atlas.nve.no/
https://www.nve.no/flaum-og-skred/arealplanlegging/vassdragsmiljo-i-arealplanlegging/
https://www.nve.no/flaum-og-skred/arealplanlegging/vassdragsmiljo-i-arealplanlegging/
http://lovdata.no/lov/2008-06-27-71/%C2%A712-5
http://lovdata.no/lov/2008-06-27-71/%C2%A71-8
http://lovdata.no/dokument/NL/lov/2000-11-24-82?q=vannressursloven
https://www.nve.no/vann-vassdrag-og-miljo/verneplan-for-vassdrag/
https://www.nve.no/vann-vassdrag-og-miljo/verneplan-for-vassdrag/
http://lovdata.no/forskrift/1994-11-10-1001
https://www.nve.no/flaum-og-skred/kartlegging/faresonekart/
https://www.nve.no/flaum-og-skred/kartlegging/faresonekart/
http://byggeregler.dibk.no/dxp/content/tekniskekrav/7/2/
http://publikasjoner.nve.no/retningslinjer/2011/retningslinjer2011_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/retningslinjer/2011/retningslinjer2011_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/retningslinjer/2011/retningslinjer2011_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2015/veileder2015_03.pdf
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2015/veileder2015_03.pdf
http://publikasjoner.nve.no/retningslinjer/2011/retningslinjer2011_04.pdf
http://publikasjoner.nve.no/retningslinjer/2011/retningslinjer2011_04.pdf
http://publikasjoner.nve.no/faktaark/2015/faktaark2015_03.pdf
http://publikasjoner.nve.no/faktaark/2015/faktaark2015_03.pdf
http://www.bioforsk.no/ikbViewer/Content/102714/Exflood_tema_endelig_litenversjon.pdf


 Tema i planen Hvilke vurderinger bør gjøres Innarbeiding i plan Linker til mer informasjon 
Klimatilpasningstiltak innen vann 
og avløp i kommunale planer      

DSBs Havnivåveileder 

Kan området være skredutsatt? 

 

Å ha kunnskap om skredfare, og ta 
hensyn til dette ved planlegging og 
utbygging , er den mest effektive 
måten å forebygge skredulykker. 

På grunn av klimaendringer forventes 
økt hyppighet av skred i bratt 
terreng, men fareområdene vil ikke 
nødvendigvis bli større. 

Ligger planområdet innenfor 
aktsomhetsområder for snøskred, steinsprang 
eller jord- og flomskred? 

Finnes det kvikkleiresoner eller marine 
avsetninger i planområdet? 

Undersøk om det er lokal informasjon om 
grunn- og terrengforhold som tilsier skredfare.  

Vurder behovet for fagkyndig utredning ut fra 
planlagt arealbruk og tiltakskategorier. 

 

Ny bebyggelse bør i utgangspunktet 
plasseres utenfor skredutsatte områder. 

Skredutsatte områder vises som 
hensynssone i planen og tilknyttes 
bestemmelser som ivaretar sikkerheten gitt i 
TEK 10 §7-3. 

Hvis det ikke er tilstrekkelig sikkerhet må 
avbøtende tiltak beskrives og innreguleres i 
planen. 

Ansvar for fremtidig tilsyn og vedlikehold av 
sikringstiltak må avklares. 

Karttjenesten NVE Atlas 

NGUs løsmassekart 

Krav til skredsikkerhet i TEK10 

Retningslinje 2/2011 Flaum- og 
skredfare i arealplanar (rev. 
2014) 

Veileder 8/2014 Sikkerhet mot 
skred i bratt terreng 

Veileder 7/2014 Sikkerhet mot 
kvikkleireskred 

Faktaark: Identifisering av 
skredvifter 

Skogsveger og skredfare 

Er det konsesjoner for vassdrags- 
eller energianlegg i området? 

Nettanlegg og trafoer som krever 
anleggskonsesjon etter energiloven 
er unntatt fra plan- og 
bygningsloven. 

Sjekk om det planlegges ny arealbruk i konflikt 
med etablerte eller planlagte høyspentlinjer , 
trafoanlegg, dammer, rørgater eller andre 
anlegg for energiforsyning og -overføring .  

Er anleggseier varslet? 

Anlegg for energiforsyning og -overføring 
skal reguleres som teknisk infrastruktur etter  
§12-5 nr.2, med unntak av kraftledninger i 
sentral og regionalnettet som skal vises som 
hensynssone. 

Andre energianlegg, som dammer og 
kraftverk, bør reguleres til byggeområde. 

Planloven og energianlegg 

Oversikt over konsesjoner som 
er gitt eller under behandling 

Bebyggelse nær høyspentanlegg 

Hensynssoner for kraftledninger 

Plan- og bygningslovens § 12-5 

Ut fra ressurshensyn må NVE prioritere å gi innspill og uttalelser til overordnede planer, planer som omfatter områder med vesentlig flom- eller skredfare, saker av 
prinsipiell betydning og planer med problemstillinger som kommunen har vansker med å avklare selv. Vi ønsker at kommunene velger ut planer som det er særlig behov for 
hjelp fra NVE til å vurdere, og tar tidlig kontakt med oss om disse sakene.  

For at NVE skal ha grunnlag for uttalelse må høringsdokumentene inneholde planbeskrivelse, ROS-analyse, plankart og bestemmelser samt alle relevante fagkyndige 
utredninger som er gjennomført i forbindelse med planarbeidet.  

NVE kan fremme innsigelse på grunnlag av manglende utredning eller innarbeiding av hensynet til flom- eller skredfare, eller manglende avklaring mot vannressursloven 
eller energiloven. Mangel på uttalelse eller innsigelse fra NVE rokker ikke ved kommunes selvstendige ansvar for å sørge for at disse hensynene er ivaretatt i planarbeidet.    

http://www.miljodirektoratet.no/PageFiles/19306/Klimatilpasning_vann_og_avlop_norsk_vann.pdf
http://www.miljodirektoratet.no/PageFiles/19306/Klimatilpasning_vann_og_avlop_norsk_vann.pdf
http://dsb.no/no/Ansvarsomrader/Regional-og-kommunal-beredskap/Risiko-og-sarbarhet/ROS-i-arealplanlegging/Havniva/
http://atlas.nve.no/
http://atlas.nve.no/
http://geo.ngu.no/kart/losmasse/
http://dibk.no/no/BYGGEREGLER/Gjeldende-byggeregler/Veiledning-om-tekniske-krav-til-byggverk/?dxp=/dxp/content/tekniskekrav/7/3/
http://publikasjoner.nve.no/retningslinjer/2011/retningslinjer2011_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/retningslinjer/2011/retningslinjer2011_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/retningslinjer/2011/retningslinjer2011_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2014/veileder2014_08.pdf
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2014/veileder2014_08.pdf
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2014/veileder2014_07.pdf
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2014/veileder2014_07.pdf
http://publikasjoner.nve.no/faktaark/2013/faktaark2013_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/faktaark/2013/faktaark2013_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/diverse/2011/skogsvegerskredfare2011.pdf
https://www.nve.no/flaum-og-skred/arealplanlegging/energianlegg-i-arealplanlegging/
https://www.nve.no/flaum-og-skred/arealplanlegging/energianlegg-i-arealplanlegging/
https://www.nve.no/konsesjonssaker/
https://www.nve.no/konsesjonssaker/
https://www.nve.no/Media/3620/bebyggelse_hoyspentanl.pdf
https://www.nve.no/Media/3620/bebyggelse_hoyspentanl.pdf
https://www.nve.no/flaum-og-skred/arealplanlegging/hensynssoner-for-kraftledninger/
http://lovdata.no/lov/2008-06-27-71/%C2%A712-5
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Varsel om planoppstart og høring av planprogram for reguleringsplan for 

utvidelse av Granerud industriområde i Nord-Odal kommune  

Vi viser til deres oversendelse datert 26.02.2017 med varsel om planoppstart og høring av 

planprogram for utvidelse av Granerud industriområde. Hensikten med planarbeidet er å 

legge til rette arealer for industri, motorsport og masseuttak.  

 

Statens vegvesen har ansvar for å sørge for at føringer i Nasjonal transportplan, Statlige 

planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, vegnormalene og 

andre nasjonale og regionale arealpolitiske føringer blir ivaretatt i planleggingen. Vi uttaler 

oss som forvalter av riksveg på vegne av staten, forvalter av fylkesveg på vegne av 

fylkeskommunen og som statlig fagmyndighet med sektoransvar innenfor vegtransport. 

 

Planområdet omfatter deler av eksisterende industriområde og utvidelse i nord, øst og vest. 

Utvidelsen i vest er på motsatt side av fylkesveg 209 i forhold til eksisterende 

industriområde. Dette området i vest, samt i nord langs fylkesvegen, er ikke i tråd med 

kommuneplanens arealdel. Vi mener dette burde vurderes i forbindelse med rullering av 

kommuneplanens arealdel. Ettersom dette ikke er tenkt gjort, må overordnede og generelle 

vurderinger og konsekvenser av utvidelsene gjøres i reguleringsplanarbeidet.  

 

Det er i utgangspunktet ikke ønskelig med etablering av et industriområde med en fylkesveg 

igjennom. Eventuelt bør industriområdene på hver side framstå som to separate enheter. Det 

må begrunnes og utredes hvorfor utvidelsen ikke kan skje på samme side av vegen som 

eksisterende industriområde. På strekningen forbi området er skiltet fartsgrense sørfra 60 

km/t fram til rett nord for eksisterende søndre adkomstveg til Granerud industriområde. 

Herfra er det generell fartsgrense 80 km/t nordover. Med hensyn til trafikantenes 

framkommelighet på fylkesveg 209 er det ikke ønskelig fra vår side å legge opp til en 
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situasjon hvor det kan bli behov for ytterligere reduksjon av skiltet hastighet på strekningen. 

Den trafikale situasjonen og konsekvenser for dette må belyses i planarbeidet.  

 

Det er allerede i dag to adkomster fra fylkesveg 209 til Granerud industriområde. Ved 

etablering av virksomheter også på andre sida av fylkesvegen må det etableres ytterligere en 

adkomst. Jo flere adkomster som etableres jo flere potensielle konfliktpunkter som kan gi 

uheldige trafikksikkerhetsmessige konsekvenser får man. Med flere adkomster til et 

industriområde blir lesbarheten for trafikantene som skal til området mer uoversiktlig. Ved 

en eventuell etablering av et industriområde vest for fylkesvegen må en ny adkomst kunne 

ha tilfredsstillende plassering og siktforhold spesielt med tanke på at område ligger i en 

innerkurve langs vegen. Det må tas i betrakning at industriområdene trafikkeres av en høy 

andel tunge kjøretøy.  

 

 

Seksjon for plan og trafikk 

Med hilsen 

 

 

 

Hanne Finstad 

seksjonsleder Bjørnstad Hilde 

  

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 

 

  

Kopi 

Fylkesmannen i Hedmark, Postboks 4034, 2306 HAMAR 

Hedmark fylkeskommune, Postboks 4404 Bedriftssenteret, 2325 HAMAR 

 



 
 

 
 
   

Nord-Odal kommune 
Herredsvegen 2 
2120 SAGSTUA 
 
 
 
 
 
 
 

Dato:  04.04.2017 
Vår ref:  17/00418-2 
Deres ref:  16/1176-4 

 

Uttalelse til varsel om planoppstart og høring av planprogram for 
reguleringsplan for utvidelse av Granerud industriområde i Nord-
Odal kommune 

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til 
ovennevnte sak, datert 26. februar 2017. 
 
DMF er statens sentrale fagmyndighet ved forvaltning og utnytting av mineralske 
ressurser, og har et særlig ansvar for at mineralressurser blir ivaretatt i 
plansammenheng. 
 
Viktige føringer for mineralressurser i planarbeidet 
I Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging vedtatt ved kongelig 
resolusjon 12. juni 2015, heter det at Norge har store mineralressurser som det 
moderne samfunnet har behov for og utvinning kan gi grunnlag for verdiskaping. Den 
regionale og kommunale arealplanleggingen er viktig for å sikre tilgjengelighet til gode 
mineralforekomster i fremtiden, og for å ivareta andre miljø- og samfunnshensyn.  
 
Regjeringens forventninger til regional og kommunal planlegging: 

 Fylkeskommunene og kommunene sikrer tilgjengelighet til gode 
mineralforekomster for mulig utvinning, avveid mot miljøhensyn og andre 
samfunnsinteresser. Behovet for og tilgangen på byggeråstoffer ses i en 
regional sammenheng.  

 
Om saken 
Det er varslet oppstart av planarbeid med høring av planprogram for utvidelse av 
Granerud industriområde. Planområdet omfatter deler av eksisterende industriområde 
og en utvidelse nord, øst og vestover. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette 
arealer for industri, motorsport og massetak. 
 
Uttalelse til saken 
DMF er generelt positive til at det reguleres for råstoffutvinning. Dette er viktig for å 
sikre at alle interesser er hørt og at det samtidig legges forutsigbare rammer for den 
framtidige drifta. 
 
Forekomst det drives på er registrert i Norges geologiske undersøkelses (NGU) grus- og 
pukkdatabase, som lokalt meget viktig. Planforslaget bør sikre at den registrerte 
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forekomsten ikke båndlegges gjennom annen arealbruk, eventuelt at forekomsten 
utvinnes før det tillates at området utvikles for annen bruk. 
 
Grunnlaget for en reguleringsplan for masseuttak er mineralressursen som finnes i 
området. DMF forventer at det i plandokumentene gis en grundig beskrivelse og 
vurdering av forekomstens egnethet til det formålet den skal brukes til. Relevante 
punkter kan være: 
• Om det er løsmasser (type avsetning) eller fast fjell (hvilken bergart) 
• totalt volum, totalt utvinnbart volum, estimert årlig uttak, kvalitet 
• bruksområder og markedet på kort og lang sikt. 
 
Vi vil påpeke at det bør gjøres en vurdering av om det vil være mulig å utvide bruddet i 
framtiden dersom forekomsten er større enn det regulerte området. Om en mulig 
utvidelse kan være aktuelt bør det vises i planbeskrivelsen hvordan dette kan være 
mulig. 
 
Mineraluttak er regulert av konsesjon etter mineralloven, planavklaring etter plan- og 
bygningsloven, og bestemmelser i eller vedtak etter 
forurensingsloven/forurensingsforskriften. Det er viktig å unngå dobbeltregulering, 
blant annet fordi dette kan skape uklare premisser for den som skal drive 
masseuttaket.  
 
Overordnede krav er at uttak av mineralske ressurser skal skje på en sikker og 
forsvarlig måte og at ressursen utnyttes best mulig. På et generelt grunnlag anbefaler 
DMF derfor at det i reguleringsplanen ikke gis bestemmelser om forhold det er naturlig 
at skal behandles gjennom driftsplanen. Planer for drift, avslutning og istandsetting 
fastsettes i driftsplanen ut fra hensynet til sikker drift, og optimal utnyttelse av 
ressursen. Driftsplanen skal være et dynamisk dokument, i den forstand at den skal 
kunne justeres i tråd med behov for endring og justering av drift underveis. 
Reguleringsplanbestemmelser kan som regel ikke justeres uten en større 
medvirkningsprosess. Det er derfor ikke behov for, og ikke hensiktsmessig, å gi 
bestemmelser i reguleringsplanen om selve driften, annet enn til eventuell etterbruk 
av området som berøres av råstoffutvinningen og hvordan terrenget skal utformes 
etter endt drift. 
 
DMF gjør oppmerksom på at området skal være varig sikret når arbeidene avsluttes. 
Sikringstiltak som krever vedlikehold vurderes normalt ikke som varig sikring, så fremt 
det ikke foreligger avtale om fremtidig vedlikehold. 
 
Steinbrudd med bratte skrenter kan utgjøre en fare for folk og dyr som ferdes i 
området og anleggseier har et objektivt ansvar for å sikre uttaksområdet.  Driftsplanen 
skal bidra til forsvarlig sikring og opprydning av uttaksområdet underveis og etter endt 
drift. Det er viktig at det allerede i reguleringsplan settes av tilstrekkelig areal for dette. 
Eksempler på mulige sikringstiltak er stabbesteiner, gjerder, skilting og vegbom m.m. 
Det er viktig at det settes av tilstrekkelig plass på hver side av sikringstiltaket, slik at det 
kan utføres nødvendig tilsyn- og vedlikehold. 
 
Om nødvendig må det legges opp til skjerming av selve uttaksområdet. 
Vegetasjonsskjermer, eller andre skjermingstiltak, kan bidra til å redusere innsyn og 
støy- og støvvirkninger. Evt. Innsyn fra boliger og ferdselsårer bør unngås der det er 
mulig. For eksempel har en vegetasjonsskjerm en estetisk funksjon, i tillegg til at den 
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skjermer omgivelsene mot støy og støv. Skjermingstiltak må ikke legges oppå, men på 
siden av uttaksområdet da det ikke skal foretas uttak i områder avsatt til 
skjermingstiltak. For å oppnå en bufferfunksjon må det settes av tilstrekkelig areal til 
formålet. 
 
Om det tas inn bestemmelser som gir føring for drift av masseuttaket ber DMF om at 
dette grunngis, da detaljerte føringer for drift i utgangspunktet gis i driftsplan som 
følger søknad om driftskonsesjon. I driftskonsesjonen kan DMF gi vilkår for drift. 
Reguleringsplan bør i utgangspunktet kun gi ytre arealmessige begrensninger, med 
bestemmelser om eventuelle nødvendige avbøtende tiltak. 
 
Etterbruk av området bør gå frem av reguleringsplanen. Hvis området for eksempel 
skal bebygges eller masser skal deponeres, må DMF ta hensyn til det når vi skal 
vurdere hvilke krav vi skal stille til den økonomisk sikkerstillelsen for opprydding og 
sikring etter endt drift. 
 
Til planprogrammet vil vi påpeke at punkt 6.4 Naturressurser også må omhandle 
potensiale ut i fra registrert ressurs, ikke bare godkjent driftsplan. 
 
Vi vil gjøre oppmerksom på at det registrerte forekomstområdet i vest kommer i 
berøring med aktsomhetssone for radon (registrert som høy aktsomhet i NGUs 
aktsomhetskart for radon). 
 
DMF minner om at samlet uttak på mer enn 10 000 m3 masse, samt et ethvert uttak av 
naturstein krever konsesjon jf. minerallovens § 43. I forbindelse med 
konsesjonssøknad skal det utarbeides en driftsplan. Driftsplanen skal sørge for et 
bergfaglig forsvarlig uttak som bla ivaretar hensiktsmessig drift, nødvendige 
sikringstiltak og opprydning etter endt drift. Søknad om driftskonsesjon må være gitt 
av Direktoratet for mineralforvaltning før drift kan starte. Søknad sendes DMF, og 
berørte parter og lokale myndigheter vil høres før konsesjon eventuelt gis. 
 
Forøvrig minner vi om Klima- og miljødepartementet (KLD) sin temaveileder: Uttak av 
mineralske forekomster og planlegging etter plan- og bygningsloven, som finnes på 
KLD sin nettside på denne adressen:  
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kld/dok/veiledninger/2011/temaveileder-
mineralske-forekomster-og-p.html?id=652438 
 
For nærmere informasjon om mineralloven med tilhørende forskrifter, se 
hjemmesiden vår på www.dirmin.no. 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 
Marte Kristoffersen Vegar Christoffersen Walsø 
seksjonsleder rådgiver 

 
 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 
Saksbehandler: Vegar Christoffersen Walsø 
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http://www.dirmin.no/
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