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Reguleringsplan utvidelse Granerud Industriområde 20160001. Planvedtak 

 
Rådmannens innstilling: 
Kommunestyret vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12, reguleringsplan Utvidelse 
Granerud industriområde datert 20.12.2017, med tilhørende bestemmelser datert 20.05.2018. 
 
 
12.06.2018 Formannskapet 

 

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 

 
 
 
FS-035/18 Vedtak: 

Kommunestyret vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12, reguleringsplan Utvidelse 
Granerud industriområde datert 20.12.2017, med tilhørende bestemmelser datert 20.05.2018. 
 
 
 
26.06.2018 Kommunestyret 

 

Formannskapet innstilling enstemmig vedtatt. 
 
KS-037/18 Vedtak: 

Kommunestyret vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12, reguleringsplan Utvidelse 
Granerud industriområde datert 20.12.2017, med tilhørende bestemmelser datert 20.05.2018. 
 
 
 
Saksopplysninger: 
Forslag til reguleringsplan Utvidelse Granerud industriområde ble lagt ut til offentlig ettersyn i møte i 



formannskapet 05.02.2018. Planforslaget ble sendt til berørte myndigheter og berørte i planområdet 
ved brev datert 13.02.2018. Planforslaget ble lagt ut på kommunens hjemmeside 14.02.2018 og 
høringen ble annonsert i Glåmdalen 20.02.2018.  Frist for å komme med uttalelser ble satt til 
02.04.2018.  
 
Det er innkommet uttalelse fra Hedmark fylkeskommune, Direktoratet for mineralforvaltning, 
Fylkesmannen i Hedmark, Eidsiva Nett AS, Norges vassdrags- og energidirektorat og Statens 
vegvesen.  
 
Planforutsetninger og vurderinger er beskrevet i planbeskrivelsen med tilhørende dokumenter. 
Dokumentene følger vedlagt. 
 
Saksvurdering:  
Høringsuttalelsene gjengis under og kommenteres fortløpende: 
 
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) 16.02.2018 
NVE har ikke konkrete merknader i saken. NVE viser til informasjon og veiledning knyttet til NVE´s 
saksområde og minner om kommunens ansvar for at det blir tatt tilstrekkelig hensyn til flom og 
skredfare i arealplaner. 
 
Rådmannens kommentar 
Uttalelsen tas til orientering.   
 
Hedmark fylkeskommune 16.03.2018 
Fylkesdirektøren vurderer forholdene som ble påpekt i forbindelse med planoppstart til å være 
akseptabelt utredet og ivaretatt i det foreliggende planforslaget. Fylkesdirektøren har utover dette 
ingen vesentlige planfaglige merknader til planforslaget.  
 
Når det gjelder kulturvernfaglige forhold, så mener fylkesdirektøren at reguleringsplanen sikrer den 
delen av Gamlevegen som ligger på østsiden av fv 209 på en god måte. Det påpekes viktigheten av at 
også den delen som ligger vest for fv 209 hensyntas ved eventuelle tiltak. 
 
Rådmannens kommentar 
Gamlevegen mellom Sand og Mo er på østsiden i sin «opprinnelige» tilstand, mens den på vestsiden i 
er opparbeidet som skogsbilveg. Det er derfor valgt å sikre den opprinnelige delen med turveg og 
bevaring, mens skogsbilvegen er regulert til kjøreveg. Dette vurderes til å sikre vegfaret på 
tilstrekkelig måte.   
 
Direktoratet for mineralforvaltning(DMF) 23.03.2018 
DMF opplyser om at mineralressursen i Norges geologiske undersøkelse (NGU) er klassifisert som 
lokalt viktig. Deler av den kartlagte ressursen foreslås regulert til industri/lagerformål. I og med at 
dette arealet allerede er utvunnet, vurderer DMF planforslaget til ikke å berøre mineralressursen 
nevneverdig. DMF minner om at en utvidelse av masseuttaket krever ny godkjent søknad om 
driftskonsesjon.  
 
DMF savner en vurdering av potensialet for videre uttak, men ser at det i østlig retninger satt av god 
plass til videre uttak og har derfor ingen ytterligere merknader til forholdet på dette tidspunkt. DMF 
Vurderer de ytre rammer for masseuttak og samling av støyende virksomhet i et mindre geografisk 
område, til å være fornuftige plangrep. 
 
Rådmannens kommentar: 
Høringsuttalelsen tas til orientering. 
 
Fylkesmannen i Hedmark 23.03.2018  



Det er i reguleringsbestemmelsene stilt krav om at før tillatelse til tiltak kan gis skal det 
dokumenteres at støy fra området ikke overstiger grenseverdiene i T-1442/16. Fylkesmannen 
anbefaler at det tas inn i bestemmelsene at det er Lden under 50 dB som er kravet i bestemmelsen. 
Videre at det vises til tabell 3 i T-1442/2016, ikke bare T-1442/2016. 
 
Fylkesmannen anbefaler at det i bestemmelsene tas inn et rekkefølgekrav om ny støyutredning og 
tidspunkt for når støytiltak utløses for støyutsatte boliger. Det anbefales videre at beregningene som 
er foretatt blir lagt inn i kommunens kartverktøy, slik at støy ivaretas ved vurdering av framtidige 
boliger i nærområdet.  
 
Fylkesmannen minner om at bruk av området avsatt til motorsport, krever tillatelse etter lov om 
motorferdsel i utmark.  
 
Fylkesmannen savner redegjørelse knyttet til flom i Kloppmyrbekken. Klimaendringer vil generelt 
føre til hyppigere og kraftigere flomhendelser i mindre bekker og vassdrag, og fylkesmannen ber 
kommunen avklare flomfare tilknyttet Kloppmyrbekken i planen.  
 
Rådmannens kommentar 
Fylkesmannens innspill til at det inntas grenseverdi for støy i bestemmelsene og henvisning til tabell 
3 i T-1442/2016, er tatt til etterretning.   
 
Beregningene viser at industristøyen kan ivaretas inne på industriområdet. Vegtrafikkstøyen på fv 
209 vil imidlertid øke, både som følge av flere bedrifter, og som følge av den generelle 
trafikkøkningen.  På et tidspunkt vil dermed vegtrafikkstøyen bli så høy at det vil bli behov for 
avbøtende tiltak ved nærliggende boliger. Fylkesmannen anbefaler at det stilles rekkefølgekrav til 
støyutredning og tiltak.  Rådmannen anbefaler derfor at det tas inn følgende i 
reguleringsbestemmelsene: Når 50 % av planlagt utbygging er gjennomført eller når årsdøgntrafikken 
overstiger 3500 på fv 209 i området, skal det foretas nye beregninger av vegtrafikkstøy. 
Vegtrafikkstøy ved eksisterende boliger håndteres i samsvar med forurensningsforskriften.      
 
Når det gjelder fylkesmannens innspill vedrørende flom i Kloppmyrbekken, så vurderes flomfaren her 
til å være liten. Kloppmyrbekken kommer ut fra myra i nord, som ligger på grensen til planområdet. 
Nedbørsfeltet som berører bekken innenfor planområdet er svært begrenset, og faren for kraftige 
flomhendelser i bekken som berører de bebygde arealer er dermed svært liten. Det vurderes derfor 
ikke som hensiktsmessig å knytte restriksjoner i planen til utbygging i bekkens nærområde. En 
utbygging vil imidlertid medføre at mindre overvann fordrøyes i terreng.  Avledning av overvann skal 
imidlertid vurderes og sikres før oppføring av bygning kan godkjennes, jf. plan- og bygningslovens § 
27-2 og TEK 17 § 15-8. Dette er en sikkerhet for at overvannet håndteres lokalt slik at faren for 
oversvømmelse eller andre ulemper reduseres.   
 
Øvrige innspill tas til orientering.  
 
Eidsiva Nett AS 27.03.2018 
Eidsiva Nett AS ber om at de kontaktes med hensyn på planlagte endringer på høgspentnettet, både 
når det gjelder å legge høgspentkabler i bakken og effektbehovet.  
 
Rådmannens kommentar 
Nord-Odal kommune planlegger sammen med Eidsiva Nett AS om å legge deler av høgspentnettet i 
bakken. Øvrige spørsmål knyttet til strømnettet vil også bli drøftet med Eidsiva Nett AS.  
 
Statens vegvesen 09.04.2018 
Statens vegvesen bemerker i sin uttalelse at reguleringen ikke er i tråd med kommuneplanens 
arealdel, og at det i reguleringsarbeidet ikke er gjort overordnede vurderinger til utvidelsen av 
industriområdet. Det bør foreligge en begrunnelse av hvorfor industriområdet utvides til vestsiden av 



fv 209. Det bør foreligge en vurdering av behovet for antall industritomter, og fortettingspotensialet i 
eksisterende område. Videre mener vegvesenet at planen burde hatt rekkefølgekrav om fortetting 
før nye områder tas i bruk.  
 
Vegvesenet savner videre en redegjørelse for den trafikale situasjonen og konsekvensene knyttet til 
dette ved en utvidelse som planlagt. Vegvesenet mener også gang- og sykkelveg mellom Sand og 
Granerud, antall adkomster til industriområdet og lokalisering av ny avkjøring, burde vært vurdert 
nærmere. Vegvesenet påpeker at flere adkomster skaper flere potensielle konfliktpunkter, og at 
kryss rett over for hverandre, slik som planen har lagt opp til, ikke er optimalt i 
trafikksikkerhetsmessig forstand. Generelt så mener vegvesenet at det veg- og trafikkfaglige i 
planforslaget er for dårlig belyst. De minner om at adkomstene som er til industriområdet er kryss og 
ikke avkjørsler slik det omtales i planbeskrivelsen. Vegvesenet påpeker at sikttrekanter må inn i 
plankartet, i henhold til vegnormalen.  
 
I samsvar med vegnettsplan for Hedmark, mener vegvesenet at byggegrensen langs fv 209 bør økes 
fra 20 meter til 30 meter.  
 
Rådmannens kommentar 
Som vegvesenet korrekt påpeker, så er ikke planforslaget i samsvar med kommuneplanens arealdel. 
Det er i arealdelen ikke lagt opp til en betydelig utvidelse av industriområdet som foreslått i 
reguleringsplanen. Arealdelen ble vedtatt i 2006, og kommunen har ikke prioritert rullering av 
planen. Dette handler først og fremst om at arealdelen er et godt styringsverktøy fortsatt, og at 
behovet for å utarbeide planer for spesifikke områder, har vært større.  Satsingen på Granerud har 
imidlertid ikke vært omtvistet, og når behovet for en utvidelse kom, vurderte kommunen en 
områderegulering som riktig verktøy for gjennomføringen.  
 
Det har gjennom avklaringsfasen i planarbeidet blitt vurdert hvor utvidelsen på Granerud skulle 
komme. Dette burde fremkommet på en bedre måte i planbeskrivelsen. På grunn av topografien i 
området vil en utvidelse måtte komme nordover og eller eventuelt på vestsiden av fv 209. Det ble 
derfor varslet planoppstart med både utvidelse nordover og på vestsiden av fv 209. På grunn av 
myrområde, topografi og kulturminne, ble imidlertid utvidelsen nordover redusert med ca 120 daa 
fra planoppstart til planforslaget ble ferdig utarbeidet. En utvidelse på østsiden av fv 209 har i 
planarbeidet vært første prioritet, og det er søkt å ta i bruk de arealer som er egnet til formålet. Når 
potensialet på østsiden av fv 209 er tatt ut, er en utvidelse på vestsiden alternativet, dersom 
satsingen på Granerud skal fortsette. Kommunen ønsker å ha et langsiktig perspektiv på de planene 
som nå legges, og avklaring av store nok arealer er derfor nødvendig.  Bedrifter har ulike behov, også 
for arealer. Det vil derfor være en tilnærmet umulig øvelse å anslå kommunens behov for nye 
industritomter slik vegvesenet ber om. Det kan komme en bedrift i morgen som ønsker halvparten av 
de regulerte arealene. Kommunen ønsker å være i forkant og søke å unngå hasteplanlegging for å få 
innpasset ny industri. Kommunen har videre gjennom arealstrategi for næringsområder i 
Kongsvingerregionen forpliktet seg til å videreutvikle minimum ett næringsområde i kommunen og 
gjøre dette attraktivt for markedet. Utvidelsen og satsingen på Granerud industriområde er i tråd 
med vedtatt arealstrategi.   
 
Når det gjelder vegvesenets innspill om fortetting i eksisterende område og rekkefølgekrav, så ligger 
det et potensiale her. Kommunen ønsker imidlertid å legge til rette for at også etablerte bedrifter kan 
vokse. Å plassere nye bedrifter i mellom etablerte kan stenge for fortsatt vekst for eksisterende 
bedrifter. Utfordringen for industribedrifter kan ofte være begrensede arealer å vokse i, og ikke 
minst at arealbruken er uavklart. Med ny reguleringsplan ønsker kommunen å være i forkant slik at 
arealene er romslige og arealbruken er avklart. Det er derfor i planen lagt til rette for tomter som kan 
justeres etter bedriftens behov. Å regulere med tanke på fortetting vurderes til å være i strid med en 
slik strategi. Det er imidlertid lagt til rette for at utvunnet masseuttak skal tas i bruk til industriformål. 
Når det kan tilrettelegges for nye industritomter her avhenger imidlertid av takten på uttaket. Det 
må tas høyde for at dette vil bli noe frem i tid.  



 
Når det gjelder vegvesenets innspill om rekkefølgekrav til når de ulike områdene kan tas i bruk, så 
har ikke dette vært ønskelig fra kommunens side. Strategien er at industriområdet skal være 
tilrettelagt for å møte dagens og fremtidens behov for industriarealer. Er det ikke tilfredsstillende 
forutsetninger innenfor det ene området, men innenfor det andre, så er de ikke ønskelig å stenge for 
etableringer på grunn av rekkefølgebestemmelser.  
 
Statens vegvesen mener den trafikale situasjonen og konsekvensene er dårlig belyst i planforslaget. 
Rådmannen ser at det burde vært en nærmere redegjørelse for de valg som er tatt. Granerud 
industriområde har i dag to adkomster. Begge er regulert i reguleringsplan Granerud, og opparbeidet 
i samsvar med reguleringen. Den søndre adkomsten ligger utenfor det planområdet som nå 
reguleres. Den nordre ligger innenfor planområdet, men det er ikke lagt opp til endringer på denne. 
Rådmannen ser vegvesenets ønske om å redusere antall avkjøringer på strekningen. Området er 
imidlertid langstrakt, og forbindelsen mellom søndre og nordre del er dårlig. Det er etablert 
masseuttak mellom adkomstene som begrenser ferdselen gjennom området. Det er videre flere 
transportfirmaer i søndre del, og det er ikke formålstjenlig å styre all trafikk gjennom industriområdet 
og masseuttaket. For å ha en god trafikkavvikling inn og ut av området, vurderes det som 
formålstjenlig å opprettholde to adkomster.  
 
Når det gjelder lokalisering av adkomst til den vestre delen, så legger planforslaget opp til at 
adkomsten legges rett overfor eksisterende adkomst til østre del. Vegvesenet mener dette skaper 
flere konfliktpunkter enn to separate T-kryss, og ber kommunen vurdere å sideforskyve adkomsten. 
Rådmannen har foretatt en vurdering av vegvesenets innspill og har kommet til at en sideforskyvning 
ikke er formålstjenlig. Det er meget gode siktforhold i begge retninger og årlig døgntrafikk er relativt 
lav. Omliggende terreng er i tillegg på linje med fylkesvegen der adkomsten er foreslått plassert, noe 
som gjør en etablering av adkomst her hensiktsmessig. Dette er ikke tilfelle lenger sør, der terrenget 
stiger og sikten blir dårligere. Lenger nord er terrenget på linje med fylkesvegen og sikten er god.   
Rådmannen vurderer imidlertid en adkomst her mindre god med tanke på utformingen av 
industriområdet for øvrig. Valgte adkomst er meget oversiktlig, og selv med en økning av trafikken på 
fv 209, vurderes ikke krysset til å være et konfliktpunkt av særlig betydning.          
 
Frisiktlinjer er tatt inn i planen i samsvar med vegnormalen. Byggegrensen langs fylkesveg 209 er 
også økt fra 20 meter til 30 meter i henhold til Vegnettsplan for Hedmark.  
 
Når det gjelder gang- og sykkelvegforbindelse mellom Granerud og Sand, så er det ingen planer om å 
etablere dette. Det er mange strekninger i Nord-Odal som har høyere prioritet, spesielt i nærheten 
av skoler og sentrum. Behovet for gang- og sykkelveg øker imidlertid ved at det legges opp til flere 
arbeidsplasser på Granerud. Ideelt sett skulle det vært lagt til rette for at flere kunne gå og sykle på 
arbeid, både i et miljøperspektiv og folkehelseperspektiv. Granerud industriområde er imidlertid et 
etablert industriområde, og mangelen på gang- og sykkelveg kan etter rådmannens skjønn ikke stå i 
vegen for en videre satsing i området.  Det arbeides imidlertid med planer for Gamlevegen mellom 
Sand og Mo. Det er ønskelig å få en sammenhengende turveg mellom tettstedene som vil kunne 
fungere som et alternativ også som adkomst myke trafikanter til Granerud. Dette er ikke et fullgodt 
alternativ, men kan på sikt bli en mulighet på sommertid for de som ønsker å sykle eller gå på jobb.    
      
Konklusjon: 
Med dette anbefaler rådmannen at kommunestyret vedtar reguleringsplan for utvidelse av Granerud 
industriområde med tilhørende bestemmelser. 
 
  
 
Saken er elektronisk godkjent av leder. 

 

Vedlegg:   



23.01.2018 Planbeskrivelse med KU 1385978 
29.05.2018 Plankart 1397614 
30.05.2018 Reguleringsbestemmelser 1397767 
23.01.2018 ROS-analyse 1385981 
23.01.2018 Støyutredning 1385982 
23.01.2018 Støykart 1385983 
28.05.2018 Høringsuttalelser til planforslag 1397524 
12.02.2018 Reguleringsplan 201600001 Utvidelse av Granerud 

industriområde. Offentlig ettersyn 
1385592 

09.05.2017 Planprogram Granerud 09.05.2017 1366960 
29.05.2018 Plankart sosi 1397615 
 
 
 
Saksdokumenter: 
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