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Vi viser til oversendelse datert 13  022018.

Norges vassdrags- og energidirektorat  (NVE) er nasjonal sektormyndighet med innsigelseskompetanse

innenfor saksområdene flom-, erosjon- og skredfare, allmenne interesser knyttet til vassdrag og

grunnvann, og anlegg for energiproduksjon og framføring av elektrisk kraft. NVE gir råd og veiledning

om hvordan disse saksområdene skal tas hensyn til ved utarbeiding av arealplaner etter plan- og

bygningsloven.

NVE prioriterer  å  gi uttalelser til reguleringsplaner der det bes om faglig bistand til konkrete
problemstillinger. Dette fremgår av brev til kommunene 29.09.2013  om NVE-ls bisland ou vei-kto '  i
arealplanleggingen, der vi ber kommunen om  å  skrive tydelig i oversendelsesbrevet hva en eventuelt
ønsker bistand til i den enkelte sak.  I denne saken  kan vi ikke se at det er bedt om slik bistand.
NVE gir derfor ikke konkret uttalelse i denne saken.

For generell informasjon og veiledning knyttet til NVEs saksområder viser vi til NVEs veileder  2/2017

Nas'onale () , vesentli  e  re ,ionale interesser innen NVEs saksområde i areal  lanle in  ,  og øvrig
veiledningsmateriell på NVEs nettsider wxmvnvenofareal @.

NVE  minner  om at det er kommunen som har ansvaret for at det blir tatt tilstrekkelig hensyn til flom- og
skredfare i arealplaner, byggetillatelser og dispensasjoner, slik at ny utbygging blir tilstrekkelig sikker.
Dette gjelder uavhengig av om NVE har gitt råd eller uttalelse til saken.

Hvis det likevel er behov for NVEs bistand i saken kan NVE Region Øst kontaktes med en

konkret forespørsel.

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 Abels gate  9 Kongens  gale  14-18  Anton Jenssensgate  7  Naustdalsvegen. lB Vangsveien 73l
Postboks  5091,  Majorstuen  l Postboks  2124 Postboks  4223

0301  OSLO l  7030  TRONDHEIM 8514 NARVIK 3103 TØNSBERG 6800  FØRDE 2307  HAMAR
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Med hilsen

Petter  Glorvigen Torleiv Yli Myre

rcgionsjef seniorrådgivcr

Dokumentet xende:  uten  underxkrifl.  Det er  gadkjcm  i  henhold lil interne rutiner.

Vcdlcgg: Sjekkliste



Sjekkliste  for  reguleringsplan  -  vurdering av  tema  innen NVEs forvaltningsområder (pr.  31.10.!
NVE har et statlig forvaltningsansvar for vassdrags- og energiressurser samt forebygging av skader fra flom- og skred. Hva  :

interesser innen disse saksområdene, og som kan gi grunnlag for innsigelse, framkommer i NVEs veileder 2 2017. Kommw

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 bygning.-
arealplanlegging. ROS-analysen må inneholde en begrunnet vurdering av om det er fare for flom, erosjon eller skred, og ei

sikkerhet i henhold til TEK17. Når det gjelder vassdrag og energianlegg er det noen typer tiltak som vil ha behov for avklar

og energiloven].

Tema i planen

Er det vassdrag i planområdet?

Styring av area/bruken bort fra

vassdragene er det beste

virkemiddelet for å ta vare på

vassdragsmiljø og begrense

vassdragsre/atert fare.

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. !

noen regioner vil også flommene øke

istore vassdrag.

Hvilke vurderinger bør gjøres

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?

Iverna vassdrag bør en vurdere differensiert

forvaltning etter PRP for verna 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 ivassdrag med utløp i sjø?

lnnarbeiding i plan

Alle vassdrag, inkludert åpne 0

bekker, bør merkes tydelig i pl:
reguleres til arealformål 3, 5 el

Bestemmelser om byggegrensa

kan differensieres ut fra konkri

vurderinger av allmenne hensy

eksempel 50-100m langs hove
20 m langs bekker.

Forutsetninger for og ev. avbø1

ved vassdragsinngrep må innai

bestemmelser.

Forvaltning etter RPR for verne

fastsettes i bestemmelser og/e
hensynssone.

Ny bebyggelsen bør i utgangsp

plasseres utenfor flomutsatte (

Flomutsatte areal skal vises son

hensynssone og tilknyttes best

som ivaretar sikkerheten gitt i

En avstandsgrense på 20 m fra

normalt dekke fare for flom og

Alternative flomveier for lukke

vises som hensynssone i plane

Det kan fastsettes bestemmels

overvannshåndtering.



Tema i planen

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.

Er det konsesjoner for vassdrags-

eller energianlegg i  området?

Nettanlegg og trafoer som krever

anleggskonsesjon etter energiloven

er unntatt fra plan- og

bygningsloven.

Hvilke vurderinger bør gjøres

Ligger planområdet innenfor

aktsomhetsområder for snøskred, steinsprang

ellerjord- 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 tlltakskategorier.

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?

Innarbeiding i plan

Ny bebyggelse børi utgangspu

plasseres utenfor skred utsatte

Skred utsatte områder vises SOI

hensynssone  i planen og tilkny

bestemmelser som ivaretar sik

TEK 17  §7-3.

Hvis  det  ikke  er tilstrekkelig sik

avbøtende tiltak beskrives og i

planen.

Ansvar for fremtidig tilsyn og v

sikringstiltak må avklares.

Anlegg for energiforsyning og -

skal reguleres som teknisk infr;

§12-5 nr.2, med  unntak  av kral

sentral og regionalnettet som  :

hensynssone.

Andre energianlegg, som dami

kraftverk, bør reguleres til bygj

Ut fra ressurshensyn må NVE prioritere å gi innspill og uttalelser til overordnede planer, planer som omfatter områder me

prinsipiell betydning og planer med problemstillinger som kommunen har vansker med å avklare selv. Vi ønsker at kommu

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 ng be:

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, el

eller energiloven. Mangel på uttalelse eller innsigelse fra NVE rokker ikke ved kommunes selvstendige ansvar for å sørge fr
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=(lgjll HEDMARK
FYLKESKOMMUNE

Nord-Odal Kommune

Eiendom og samfunn

Herredsvegen 2

2120 SAGSTUA

Hamar, 23.03.2018

Deres ref: 16/1176
Vår ref: Sak. nr. 16/17154 -9

Saksbeh. Hanne Thingstadberget  Tlf.  62 54 44 60/ Øystein Lia Tlf: 62 54 44 35

Svar ang.  offentlig ettersyn  av  forslag til  reguleringsplan

utvidelse  Granerud industriområde, Nord-Odal kommune

Vi viser til oversendelse fra Dem ved brev datert 13.02., med svarfrist 02.04.2018. Saken

omhandler offentlig ettersyn av forslag til reguleringsplan for utvidelse av Granerud
industriområde i Nord-Odal kommune.

Planfaglige forhold

Det primære formålet med planforslaget er å tilrettelegge for nye industritomter, både med
tanke på utvidelse av eksisterende virksomheter og med tanke på evt. nyetableringer. Dette

innebærer utvidelse av planområdet, og omfordeling av arealer innenfor gjeldende plan. I den
forbindelse vil dagens motorsportanlegg bli flyttet innenfor planområdet, og dagens
motorsportområde bli endret til industriformål. Deler av steinbruddet som er ferdig utvunnet
endres til industriformål. Adkomsten til planområdet endres også.

Fylkesdirektøren oppfatter det slik at forholdene vi påpekte  i  forbindelse med oppstart av
planarbeidet bl.a. iforhold til vann- og avløp, avrenning, støv, støv, trafikksikkerhet

(avkjøring/adkomst/internveger), arrondering, eksponering og tilstøtende arealer er

akseptabelt utredet og ivaretatt i det foreliggende planforslaget. Fylkesdirektøren har ut over

dette ingen vesentlige planfaglige merknader til det foreliggende reguleringsplanforslaget.

Fulkesdirektøren

Blåst/ih: Parkgata 84, Hamar ”UM: Pb. 4404, Bedriftssenteret, 2325 HAMAR

TH HON: 62 54 40 00 k Prim postmottakfåhedmarkbrg om. NH” 942118 217

www.hedmark.org
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Kulturvernfaglige forhold

Deler av gamleveien mellom Mo og Sand kirkested er regulert inn til hensynssone

kulturmiljø og turveg nordøst i planområdet. Det er også lagt inn en «buffersone» i form

av at det er regulert til skogbruk mellom gamleveien i nord og industriformålene lengre

sør. Dette er gode plangrep som sikrer bevaring av dette kulturminnet.

Gamlevegen mot Sand går videre i sørvestlig retning, og den er her regulert til veiformål

SKV1.Ved eventuell ombygging, håper Fylkesdirektøren at det i mest mulig grad tas

hensyn til at dette er et eldre veifar.

Gamlevegen er i dette området ellers godt bevart, den inngår i et skjøtselsprosjekt

(BARK)og det er et kulturminne med god forankring i det lokale.

Gjennomføring av planen vil forøvrig ikke ha betydning for nyere tids kulturminneverdier.

Med vennlig hilsen

Kristin Ryen Reithaug

ass. fylkessjef

Samferdsel, kulturminner og plan

Elisabeth Seip

kulturvernleder

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.

Kopi til:

-Fylkesmannen i Hedmark, Postboks 4034, 2306 HAMAR

-Statens vegvesen -Region øst, Postboks 1010, 2605 LILLEHAMMER
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x  '  Direktoratet for mineralforvaltning
'  . med Bergmesteren for  Svalbard

Nord-Odal kommune

Herredsvegen  2

2120 SAGSTUA

Leiv  Erikssons vei 39

Postboks  3021  Lade

N—7441 Trondheim

TELEFON  +  47 73 90 46 00

E-POST  mail@dirmin.no

WEB www.dirmin.no

GIRO 7694.05.05883

SWIFI' DNBANOKK

IBAN N05376940505883

ORG.NR. NO 974 760 282

SVALBARDKONTOR

TELEFON  +47 79 02 12 92

Dato: 23.03.2018

Vår ref: 17/00418-4

Deres ref: 16/1176-22

Uttale til  høring og offentlig ettersyn av reguleringsplan for

utvidelse av Granerud industriområde i Nord-Odal kommune

Direktoratetfor mineralforvaltning med Bergmesteren forSvaIbard (DMF) visertil
ovennevnte sak, datert 13. februar  2018.

DMF erstatens sentrale fagmyndighet ved forvaltning og utnytting av mine ralske
ressurser, og har et særlig ansvarfor at mineralressurser blir ivaretatti plansaker.

Om planen
Hensikten med planarbeidet erå utvide Granerud industriområde. Dette innebærerå
legge til rette forytte rlige nye industritomter til totalt omtrent 300 daa, samt utvide
dagens område for råstoffutvinning til omtrent 116daa. Gjennom planarbeidet
foreslås også å flytte motorsportsenteret østi planområdet grunnetarealbruk foreslått
for ind ustritomtene. Dette bringer også foretaket lenger ve kk fra massuttaket.

Uttalelse fra DMF
Ressursen som detdrives på er av Norges geologiske undersøkelse  (NGU) klassifisert
som lokalt meget viktig. Deler av det nordvestlige arealet som er kartlagt for ressursen
foreslås regulerttil industri/lagerformål. Men ut ifra ortofoto ser det ut til at det
aktuelle området allerede ertatt ut/tilrettelagt. DMF anserderfor ikke dette
arealforslaget som å nevneverdig berøre ressursen forøvrig.

DMF minnerom at enhver utvidelse av driftsområde krever ny, godkjent søknad om
driftskonsesjon før arbeid på utvidet areal kan starte. Ut i fra foreslåtte grenserfor
uttak i planforslaget, vil dette være aktuelt for masseuttaket ved Granerud, som øker
areal hvor råstoffutvinning tillates. Videre minnervi om at søknadsprosessen om
driftskonsesjon kan foregå parallelt med videre arbeid med reguleringsarbeid.

Det ser ikke ut til å være vurdert totalt potensiale forvidere uttak av registrert
mineralsk ressurs, slik det ble anmodet fra DMF ved varsel om oppstart. Allikevel er
det satt av godt med plass til videre uttaki østlig retning for det som må anses å være
mange års uttak, samt ytterligere sikringsareal. DMF har derforingen ytterligere
merknadertil forholdet på dette tidspunktet.

Planforslaget ser ut til å gi ytre rammer for masseuttaket, og samler samtidig
potensielt støyende næringi et mindre geografisk område. Dette anser DMF som



fornuftige plangrep i dette tilfellet. Vi henvisergenerelt til vår uttale ved oppstart, og
kan ikke se ytterligere me rknadertil planforslaget.

For nærmere informasjon om mineralloven med tilhørende forskrifter, se
hjemmesiden vårpå www.dirmin.no.

Vennlig hilsen

Marte Kristoffersen Håvard Hammerstad

seksjonsleder rådgiver

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.
Saksbehandler: Håvard Hammerstad

Motta ke re:

Nord-Odal kommune He rredsvegenZ 2120 SAGSTUA

Kopi til:

Fylkesmanneni Hedmark Postboks  4034 2306 HAMAR
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FYLKESMANNEN I HEDMARK

Nord-Odal  kommune

He rredsvg 2

2  120  Sagstua

Vår dato Vår referanse

23.03.2018 2017/2457

Saksbehandler, inn valgstelefon Arkivnr. Deres referanse

Se  sist  i  brevet 421.4 16/1176

Merknader  til høring av reguleringsplan utvidelse Granerud

industriområde -Nord-Odal kommune

Vi viser til oversendelse datert 13.02.18 med høring av forslag til reguleringsplan for utvidelse

av Granerud industriområde. Formålet med planen er å legge til rette for nye industritomter.

Planforslaget er ikke i tråd med kommuneplanen og det er utarbeidet konsekvensutredning.

Planområdet er på ca. 770 dekar, og ca.  %  er tidligere regulert.

Fylkesmannen viser til vårt brev av  20.03.17  til  varsel  om  oppstart. Fylkesmannens rolle i
plansaker  er å se til at nasjonale føringer er lagt til grunn for planarbeidet og vi kommenterer
derfor reguleringsplanen ut fra dette.

Plandokumentene

Konsekvensutredningen konkluderer med at det er positivt for næringslivet i Nord- Odal med
nye tomteareal for næring, og dermed mulighet for nye arbeidsplasser og at den største
negative påvirkningen er økt støy.

Tidligere Sandskogen fyllplass er markert med bestemmelsesområde på plankartet og i
bestemmelsene vises det til at forurensingsforskriften kapittel  2  skal følges. Det er kommunen

som er myndighet for bygging og graving i  forurenset grunn.

Når det gjelder massetak merker vi oss positivt at det er tatt inn bestemmelser som setter

rammer for driftstid, uttaksdybde, returmasser og istandsetting mv.

Støy

Det er positivt at det er vurdert sumstøy for biltrail, vegtrafikk og industri. Støyberegningene

viser at ny industrivirksomhet kan plasseres innenfor området forutsatt at de dokumenter et
støynivå under Lden =50dB ved støyfølsomme naboer. ldette  tilfellet viser støyutredningen at
industrivirksomhet som støyer lite kan etableres, og det er i bestemmelse 1.2 tatt inn krav til at

ny virksomhet må dokumentere støynivå ved byggesøknad. Vi anbefaler at det spesifiseres at
det er Lden under 50dB som er kravet i bestemmelsen.

Postadresse: Kontoradresse: Telefon Statens hus: Org.nr.: 974 761 645

Postboks  4034 Parkgt 36

2306  Hamar 2317 Hamar Sentralbord: 62 55 10 00 Banknr.  7694.05.01675

E—post: fmheposttällyliceSmannen.no Internett: www.iylkesmannenno 
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Det er boliger sørvest for planområdet. Støyutredningen viser at det er vegtrafikk på fv. 209 som

er den viktigste støykilden for disse boligene, og at økt trafikkmengde og tungtrafikkandel, vil

bety at 5 hus går fra kvit til gul støysone og 6 boliger får økt støynivå til over 60 dB på fasaden

(øvre del av gul sone) i en framtidig situasjon der området er fult utbygd.

Vi anbefaler kommunen å ta inn rekkef lekrav til når nærmere Støyutredning skal gjøres og til

når støytiltak for disse boligene utløses. For eksempel knyttet til utbyggingstrinn i området og til

vesentlig økt aktivitet (inkl. trafikk) i eksisterende virksomheter (for eksempel vesentlig økt uttak

av masser). Dette for å sikre forutsigbarhet for naboene og for at ikke siste virksomhet som

etablerer seg får ansvaret for støytiltak for disse boligene.

Generelt anbefaler vi at det vises til grenseverdiene i tabell 3 T-1442/2016 i bestemmelsene

(ikke bare til T—1442/2016).

Gul støysone er en vurderingssone hvor kommunen bør være varsom med å tillate etablering av

nye boliger eller andre bygg med støyfølsomme bruksformål. Støysonene fra dette planarbeidet

bør derfor legges inn i kommunes kartverktøy med tanke på vurdering av framtidige nye bygg i

området.

Motorsport

Fylkesmannen merker seg at det er satt av et relativt begrensa areal til motorsport

(biltrial). Vi minner om at organisasjonen/klubben som skal bruke området til biltrial

også må søke om tillatelse for bruk av området etter motorferdselloven så lenge arealet

framstår som utmark jf. rundskriv T-1/96 om motorferdsel i utmark og vassdrag:

Naturmangfold

Fylkesmannen merker seg positivt at det i planbeskrivelsen er gjort vurderinger etter

naturmangfoldloven §§ 8-12. Det er ikke funnet eller registrert spesielle naturverdier  i  området.

Planforslaget vil ikke føre til vesentlig skade eller være i strid med forvaltningsmålet for arter,

naturtyper eller økosystemer.

Samfunnssikkerhet

Det er utarbeidet risiko og sårbarhetsanalyse for reguleringsplanen. ! henhold til denne

er det ikke funnet farer eller uønskede hendelser som krever endringer eller tiltak i

planen. Av analysen går det fram at det innenfor planområdet kan bli aktuelt med

risikofylt industrivirksomhet. Risikoforhold knyttet til disse vil i henhold til analysen bli

ivaretatt gjennom de enkelte industrinæringers beredskapsplaner. Vi legger til grunn at

kommunen sørger for at nødvendige risikoreduserende tiltak knyttet til nyetableringer

blir gjennomført.

I henhold til risiko- og sårbarhetsanalysen er det ikke fare for flom i området. Vi vil

påpeke at eventuell fare for flom i Kloppmyrbekken som renner gjennom planområdet,

ikke er omtalt i analysen eller plandokumentene for øvrig. Krav til overvannshåndtering

før utbygging i området er tatt inn planbestemmelsene.

Klimaendringer vil generelt føre til hyppigere og kraftigere flomhendelser i mindre

bekker og vassdrag. Det er derfor viktig at flomfare knyttet til bekken, sett i

sammenheng med tiltak for overvannshåndtering, blir avklart i planen. Kommunen bør

blant annet vurdere om flomutsatt område, eventuelt et 20 meter bredt belte på hver

side av bekken, blir markert som hensynssone flomfare  i  plankartet. Vi ber om at

kommunen innhenter uttalelse fra Norges vassdrags og energidirektorat (NVE) for å
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sikre at faglige vurderinger som gjelder flomforhold blir ivaretatt  i  reguleringsplanen.

Kart og bestemmelser

Fylkesmannen har ikke foretatt noen juridisk gjennomgang av planbestemmelser og —kart

(utover det som fremgår ovenfor). Vi forutsetter at plankart er utformet i samsvar med kart- og

planforskriften  § 9  og at merknader fra Statens kartverk Hamar til teknisk kontroll av planen blir

innarbeidet.

Med hilsen

Marit Gilieberg e.f. Inger Nes

plankoordinator seniorrådgiver

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes ut uten signatur.

Saksbehandlere: Marit Gilieberg, landbruksavdelingen, tlf. 62 55 10 44

Kjell Erik Kristiansen, beredskapsavde/ingen, tlf. 62 55 11 07

inger Nes, miljøvernavdelingen, tlf. 62 55 11 84

Tom Hjemsæteren, miljøvernavdelingen, tlf. 62 55 11 85

Kopi til:

Hedmark fylkeskommune Pb 4404 Bedriftssenteret 2325 Hamar
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Eidsiva." “
Eidsiva Nett AS
Org nr.:  981 963 849
Tlf: 61 28 66 50

Nord-Odal  kommune kundeservice@eidsivanett.no
Herredsvegen 2 Pb 4100, 2307 Hamar

2 120  SAGSTUA

Deres referanse Saksbehandler Vår referanse Dato

Kjell Storlykken 17/00033-14 27.03.2018

EN - Forslag til reguleringsplan utvidelse Granerud industriområde -Nord-
Odal - Offentlig ettersyn

Vi viser til utsendt forslag til detaljreguleringsplan for utvidelse av Granerud industriområde med
tilhørende konsekvensutredning den  13.02.2018, offentlig ettersyn.

Eidsiva Nett AS  (EN) sendte kommentarer til varsel om oppstart, og kommentarene gjelder
fremdeles i forb. med våre elanlegg i planområdet. Ut fra «Forslagsstillers kommentar» til vårt
innspill, heter det at «Det er gjort vurderinger knyttet til å legge høyspentlinjer under bakken». Vi
i EN er usikre på om- og ev. hvem forslagsstiller har vært i kontakt med hos oss når det gjelder
dette spørsmålet. Om dette er noe utbygger ønsker å følge opp nærmere, ber vi om at det tas
kontakt med undertegnede.

Fra forslag til reguleringsbestemmelser ser vi under pkt.  4  «Hensynsoner» at ved alle tiltak i
sonen skal retningslinjer fra EN legges til grunn, og at byggetiltak i sonen må på forhånd være
avklart med netteier. Dette er i tråd med vårt innspill til planen.

Videre i «Planbeskrivelse» heter det i kap. 6.1 Plangrep s. 21 at «Området har i dag god
kapasitet når det kommer til VA og strømforsyning, og det er gode muligheter for at bedrifter
som trenger store ressurser for strøm og fiber kan etablere seg i området. Det vil være aktuelt å
oppgradere området når det gjelder internettkapasitet og fiberløsning».

Også her er vi usikre på om- og ev. hvem i EN forslagsstiller har vært i kontakt med. Ved en
betydelig Økning i strømuttaket til området, må det gjøres analyse på hvor stort effektuttak det
er mulig å hente fra overliggende nett. Vi ønskerå bli kontaktet nærmere også rundt disse
forholdene, og det vil da være en fordel om utbygger kan anslå forventet effektbehov når
området bygges ut.

Ta gjerne kontakt for å avklare de punkter vi har nevnt ovenfor.

Med vennlig hilsen
Eidsiva Nett AS

Kjell Storlykken
Planingeniør

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

NB! Ved svar på dette brevet benyttes referanse:  17/00033-14
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Statens vegvesen

Nord—Odal  kommune

Herredsvegen  2

21 20  SAGSTUA

Behandlende  enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse Deres referanse: Vår dato:

Region øst Hilde  Bjørnstad  / 62810549 17/28420—7 16/1176—22/PlanlD— 09.04.2018

20160001

Uttalelse  — Forslag til reguleringsplan utvidelse Granerud industriområde  —

Offentlig ettersyn  —  Nord—Odal kommune

Vi viser til deres oversendelse datert 13.02.2018 med  forslag til reguleringsplan for utvidelse

av Granerud industriområde - planlD  201600001.  Hovedformålet med

reguleringsplanarbeidet et å tilrettelegge for industritomter. Vi beklager  å  ha oversittet

uttalelsesfristen.

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 statlig fagmyndighet med sektoransvar innenfor vegtransport.

Utvidelsen av industriområdet i vest ligger på andre siden av fv. 209 i forhold til resten av

industriområdet, og er ikke i tråd med kommuneplanens arealdel. lvår uttalelse til

oppstartsvarselet kommenterte vi at det derfor i reguleringsarbeidet må gjøres overordnede

og generelle vurderinger av industriområdets utvidelse, og begrunne hvorfor utvidelsen ikke

i stedet kan skje på samme side av vegen som eksisterende industriområde, som også er

mer i tråd med arealdelen. En slik vurdering kan vi ikke se at har blitt gjort. I den  forbindelse

ville  det også være naturlig å vurdere reelt behov for antall industritomter, og

fortettingspotensialet i tilknytning eksisterende område. Planen burde hatt rekkefølgekrav

som sier at eksisterende arealer må fortettes, og arealer i tilknytning til disse utbygges, før

det nye området vest for fylkesvegen påstartes. Ref. også Statlige p/anrerningslinjer for

samordnet bolig—, areal— og transportplanleggmg for lokalisering av industriområder.

Postadresse Telefon: 22 07 30 00 Kontoradresse Fakturaadresse
Statens vegvesen Kongeveien  3 Statens vegvesen

Region øst firmapost—cstéävegvesen.no 22H  KONGSVINGER Regnskap

Postboks  1010  Nordre Ål Postboks 702

2605  LILLEHAMMER Org.nr:  971032081 98l 5  Vadsø
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Ivår uttalelse til oppstartsvarselet ba vi om at forventet trafikal situasjon og konsekvensene

av dette må belyses  i  planarbeidet. Vi kan ikke se at dette er tilstrekkelig gjort. Vi er enige i

det som sies i planbeskrivelsen at det er vanskelig å  beregne hvor mye trafikk de foreslåtte

industriområdene vil generere, men det finnes erfaringstall for å kunne gjøre slike

trafikkfaglige vurderinger.

Med hensyn til samordnet bolig—, areal— og transportplanlegging og trafikksikkerhet, har

industriområdet en beliggenhet og avstand til Sand og boligbebyggelse som gjør det mulig

for ansatte på industriområdet og sykle på jobb. Som det også nevnes i planbeskrivelsen kan

det bli nødvendig i framtiden å prioritere gang— og sykkelveg langs fylkesvegen dersom det

blir for stor tungtrafikk. Dette mener vi burde ha blitt vurdert nærmere i planarbeidet, og

eventuelt blitt tatt inn som et rekkefølgekrav i planen.

Med hensyn til trafikksikkerhet sa vi i vår uttalelse til oppstartsvarselet at det må tilstrebes

færrest mulig adkomster til industriområdet. Eksisterende virksomheter har allerede i dag to

adkomster (via hver ende av lndustrivn.) Vi kan ikke se at det er gjort noen vurdering av om

lndustrivn. kan stenges i den ene enden.]o flere kryss på stekningen, jo flere potensielle

konfliktpunkter. Dette må også ses opp imot den foreslåtte lokaliseringen av krysset til

industriområdet vest for fylkesvegen. Trafikkfaglig bør i utgangspunktet ikke denne type

kryss på hver side av fylkesvegen lokaliseres rett overfor hverandre som X—kryss, slik planen

foreslår. Dette skaper flere konfliktpunkter enn to separerte T—kryss, spesielt hvis det er fare

for trafikk på tvers over fylkesvegen mellom de to industriområdene. To T—kryss bør

sideforskyves slik at biler som skal krysse fylkesvegen skal svinge venstre—høyre, for å

unngå venstresving fra fylkesvegen. Valg av type kryss og lokalisering av disse må gjøres i

en trafikkfaglig og trafikksikkerhetsmessig helhetsvurdering.

Fylkesveg 209 har i dag en gjennomsnittlig årsdøgntrafikk (ÅDT) på 2.500 biler gjennom

planområdet. Ved en full utbygging av foreslåtte industriområder vil trafikk av tunge biler og

ansatte til/fra disse skape et relativt betydelig økning av trafikkmengden. Generelt mener vi

at det veg— og trafikkfaglige  i  planforslaget er for dårlig belyst. Blant annet omtales

adkomstene i planforslaget som «avkjørsler». Disse skal omtales og planlegges som «kryss».

Vi har ikke kontrollert plantegningen, men forutsetter at ferdig plan skal ha tilstrekkelig

vegareal for kryss dimensjonert i henhold til vegnormalen (håndbok NlOO Veg— og

gateutforming), med hensyn til at de skal trafikkeres av store kjøretøy, som skal kunne kjøre

på kjøremåte A. Det mangler sikttrekanter på plankartet, og vi forutsetter at også disse tas

inn i plankartet i henhold til vegnormalen.

Når nytt kryss mellom fv. 209 og veg inn i det nye industriområdet i vest skal bygges, skal

Statens vegvesen få oversendt byggeplan for godkjenning. I den forbindelse skal det skrives

gjennomføringsavtale mellom partene. Forut for dette må det ha blitt gjort en veg— og

trafikkfaglig vurdering av lokalisering av kryssene som kommentert ovenfor.

Byggegrenser langs fv. 209 er i planforslaget inntegnet 20 meter fra senter veg. Dette ser ut

til å være videreført fra gjeldende reguleringsplan for deler av området som ble vedtatt i

2005. Med den nå foreslåtte utvidelsen, og spesielt med forslag om industrivirksomhet på



begge sider av fylkesvegen, mener vi at byggegrensen bør vurderes øket. Vi påpekte også  i

vår uttalelse til oppstartsvarselet at med et industriområde med en fylkesveg «igjennom»,

bør områdene på hver side av vegen framstå som to separate enheter. Eksisterende

bebyggelse øst for fylkesvegen ligger ca. 35 meter fra senter veg. Vi mener derfor at

byggegrensene i planen bør settes til 30 meter på begge sider av fv.  209, som også er i tråd

med Vegnettsp/an for Hedmark, vedtatt i fylkestinget i  2012.

Seksjon for plan og trafikk

Med hilsen

Hanne Finstad

seksjonsleder Bjørnstad Hilde

Dokumentet er godkjent e/e/(tronr'sk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.

Kopi

Fylkesmannen i Hedmark, Postboks  4034, 2306  HAMAR

Hedmark fylkeskommune, Postboks  4404  Bedriftssenteret, 2325  HAMAR
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