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NORD- ODAL KOMMUNE 

 
Beskrivelse i tilknytning til endring av  
REGULERINGSPLAN FOR SAND NORD 

 
Plannummer: 19830002 

 

 
 
1. BAKGRUNN 

1.1  Tiltakshaver og forslagsstiller 

Tiltakshaver er Mapei AS og Nord-Odal kommune. Nord-Odal kommune og Plan1 AS utarbeider forslag 
til endring av reguleringsplan med bestemmelser i fellesskap. 

1.2  Bakgrunnen for og hensikten med planen 

Mapei AS har i dag sin bedrift på eiendommene gnr/bnr 35/87, 35/135, 35/173, 35/184 og 35/189 nord 
for Sand Sentrum. Mapei ønsker å utvide sin virksomhet og det er inngått avtale med Nord-Odal 
kommune om kjøp av eiendommene gnr/bnr 35/54/ 35/65 og 35/66. Utbyggingsplanene går ut på å 
utvide industrilokalene nordover, over Vallsetvegen, og koble dagens lokaler sammen med 
industribygget på nordsiden av Vallsetvegen.  Dette medfører at eksiterende kryss mellom Vallsetvegen 
og Storsjøvegen (Fv 209) må stenges. Som en del av planarbeidet vil det derfor reguleres ny adkomst til 
Halmhaugen boligområde og Mapei på sørsiden av industriområdet.   
 

2. PLANSTATUS, SAMT FORHOLDET TIL ANDRE GJELDENDE 
RAMMER OG PREMISSER 

2.1  Forhold til gjeldende kommuneplan for Nord-Odal og reguleringsplaner 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I kommuneplanens arealdel er gnr/bnr 35/87, 35/135 og 35/189 avsatt til industri, 35/65 og 
naboeiendommen i øst, 35/137, avsatt til erverv, mens 35/54 og 35/65 er avsatt til boligbebyggelse. 
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Planområdet omfatter/berører følgende gjeldende reguleringsplaner: 
- Reguleringsplan for Sand Nord (plan-ID: 19830002), vedtatt 04.03.83. Arealene er i denne planen 
regulert til industri samt parkbelte helt i sør.  
- Reguleringsplan for Halmhaugen 2 (plan-ID: 20000001), vedtatt 09.03.00. Arealene som inngår i 
endringen er i gjeldende plan regulert til bolig (gnr/gnr 35/54 og 35/65) og vegformål (Vallsetvegen) 
- Reguleringsplan for Prestberget/ Høgbråten (plan-ID: 19860001), vedtatt 22.08.86. Arealene som 
inngår i endringen er regulert til offentlig friområde. 
- Reguleringsplan for Storbråten (plan-ID: 19880004), vedtatt 30.06.88. Arealene som inngår i 
endringen er regulert til offentlig vegformål. 
- Reguleringsplan Halmhaugen (plan-ID: 19840003), vedtatt 11.10.84. Aktuelle arealer er regulert til 
bolig og friområde. 
 
Planendringen går i hovedsak ut på å endre: 
ca 2 daa fra boligformål til industriformål (gnr/bnr 35/54 og 35/66.) 
ca 1,5 daa fra offentlig vegformål til industriformål (deler av Vallsetvegen/ gnr. 35, bnr. 75) 
ca 4 daa fra offentlig friområde til offentlig vegformål (ny adkomstveg gnr. 35, bnr. 75) 
ca 1,5 daa fra boligformål til offentlig vegformål (ny adkomstveg gnr. 35, bnr. 75) 
 
2.2 Konsekvensutredning 
Endringen som fremmes er vurdert i forhold til forskrift om konsekvensutredning av 19.12.14. Tiltakene 
i planen kommer verken inn under forskriftens § 2 «Planer som alltid skal behandles etter forskriften» 
eller under §3 «planforslag der konsekvensutredning skal vurderes nærmere etter kriteriene i vedlegg 
III». Det er derfor ikke er krav om konsekvensutredning i henholdt til PBL kapittel 4, § 4.2, og 
tilhørende forskrift om konsekvensutredning av 19.12.14.  
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3. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET  
Planområdet er drøyt 85 dekar og er 
lokalisert nord for Sand sentrum, på 
østsiden av Storsjøvegen (fv209). 
Området består av det eksisterende 
industriområdet til Mapei, del av det 
nordenforliggende næringsområdet 
hvor bl.a. Bergansbygget står, 
boligeiendommen Valsetvegen 3, 
deler av grøntområdene sør for Mapei 
samt deler av Valsetvegen og 
Storsjøvegen (Fv209).  
Området omfatter eiendommene 
gnr/bnr: 35/87, 35/135, 35/173, 
35/189, 35/65, 35/66, 35/54, del av 
35/75, del av 35/137 og del av 59/16 
(Storsjøvegen). 
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Industriområdet ligger sentralt på Sand omkranset av boligbebyggelse og landbruk. Innenfor 
planområdet ligger industrilokalene til Mapei med tilhørende infrastruktur samt Bregansbygget som 
huser Mapei og Nipro. Bergansbygget eies av Nord-Odal kommune. Videre ligger det tre eneboliger 
mellom Mapei og Bergansbygget. Gnr. 35, bnr. 54 inngår i planområdet og eies av Nord-Odal kommune. 
De øvrige eies av private. På motsatt side av fylkesveg 209 ligger Storbråten boligfelt, på sørsiden av 
planområdet ligger boligområdene Høgbråten og Halmhaugen. Mot nord ligger det industri/næring og 
mot øst bolig/landbruk. Bygningene i området er tilknyttet offentlig avløpsnett og vann fra privat felles 
vannverk (Juptjenn vannverk). 
 
Industriområdet og Halmhaugen boligområde har adkomst fra fylkesveg 209 via kommunal veg 
(Vallsetvegen). Fartsgrensen på fylkesveg 209 er 60 km/t ved eksisterende avkjøring og fartsgrensen på 
den kommunale vegen er 30 km/t. ÅDT på fylkesvegen er 2950 sør for krysset og 2550 nord for krysset.  
Det er busstopp i nord- og sørgående retning rett nord for krysset mellom Vallsetvegen og fylkesveg 
209. Inneværende år skal det anlegges gang- og sykkelveg langs fylkesveg 209 fra bussholdeplassen til 
Lerkevegen.  
 
 

 
Mapei fra vest (foto: Gunnar Nygård) 

        

Planområdet er i all hovedsak utbygd med bebyggelse og annen infrastruktur. De områdene som ikke er 
opparbeidet er et skogområde regulert til industri øst for Bergansbygget og et skog-/myrområde i sør 
som er regulert til offentlig friområde. Grunnforholdene i planområdet består i følge kartdata fra Norges 
geologiske undersøkelser av øyegneis, granitt og foliert granitt. I nordre og østre del er berggrunnen 
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dekket med et tynt morenelag mens søndre del består av tykke marine avsetninger. Det er ikke grus-
/pukkressurser eller skred- eller rashendelser innenfor området. Området er relativt flatt og har god 
byggegrunn i nord og dårlig i sør (myrområde). Myrområdet har delvis blitt brukt til torvuttak tidligere. 
Det ligger ikke vann- eller vassdrag innenfor planområdet. Det er ikke dyrka eller dyrkbar mark innenfor 
området.     
 
Arealene i sør er en del av et større friområde som ligger mellom boligbebyggelsen og industriområdet. 
Den delen av friområdet som ligger innenfor planområdet er som nevnt i hovedsak myr og er derfor ikke 
godt egnet til rekreasjon og lekeområde. 
 
Det er ikke registrert automatisk fredete kulturminner eller SEFRAK-registrerte bygg innenfor 
planområdet. Miljøstatus.no, artsdatabanken og kommunens kartportal er kontrollert og det er ikke 
registrert spesielle utvalgte naturtyper, arter, verneområder, trekkveger, viltforekomster, viltområder, 
foreslått vern, friluftsliv, inngrepsfri natur eller kulturlandskap. Det er heller ikke registrert fremmede 
arter. Det vises til egen sjekkliste ift. Naturmangfoldloven. 
 
Støykilder i området er vegtrafikkstøy fra fylkesveg 209 og industristøy. Det er i forbindelse med 
reguleringen gjennomført en utredning av støy i området. Utredningen er gjennomført av Rambøll og er 
sammenfattet i rapport datert 11.01.2017. Støyutredningen er utarbeidet i henhold til 
Miljødepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012).  Utredningen 
konkluderer med at både industristøyen og vegtrafikkstøyen overskrider gjeldende grenseverdier.   
 
Området er registrert med moderat til høy aktsomhet ift. radon. Det er ikke registrert grunnforurensning 
eller utslipp fra konsesjonsbelagte bedrifter. Mapei AS er en del av storulykkeforskriften.  

 
4. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET  

4.1  Reguleringsformål og arealoppgave 

Hele planområdet utgjør 82,7 dekar med følgende arealfordeling på formål: 
Industri 66,3 dekar 
Samferdsel (Kjøreveg, gang- og sykkelveg, fortau, støyvoll og annen 
veggrunn) 

12,7 daa 

Friområde 9,8 daa 
Vegetasjonsskjerm 2,5 daa 
0,2 dekar regulert til sone for frisikt. 

4.2 Industri: 
Innenfor området tillates en maks utnyttelsesgrad på BYA= 75%. Maks tillatt gesimshøyde er 13 meter over 
gjennomsnittlig terrengnivå. Det er avsatt et område nordvest i planområdet hvor det kan plasseres et 
mørteltårn med maks gesimshøyde på 45 meter.  
 

4.3 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur: 

Kjøreveger: KV1 regulerer eksisterende fylkesveg avgrenset i midtlinje veg (offentlig). KV2 regulerer ny 
adkomst til Halmhaugen/Mapei (offentlig). Fram til og med avkjøring Mapei skal vegen opparbeides med 
en vegbredde på 8 meter. Videre er vegen regulert med vegbredde 7 meter. KV3 regulerer ny avkjøring 
til Mapei og KV4 regulerer eksisterende veg til ansattparkering Mapei og 2 boligeiendommer (privat). 
GS1 og GS2 regulerer deler av planlagt gang- og sykkelveg langs fylkesveg 209. F1 regulerer nytt fortau 
langs nye Vallsetveg. Det er videre regulert Støyvoll langs nye Vallsetveg. Innenfor området skal det 
etableres en støyvoll med 3 meters høyde.     
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4.4 Grønnstruktur: 

Det er sør i planområdet regulert et offentlig friområde. Friområdet er en del av et større friområde og 
er tatt med i reguleringsplanen for å tilpasse planen til tilstøtende reguleringsplaner. Det er videre 
regulert en vegetasjonsskjerm langs nye Vallsetveg. Vegetasjonsskjermen lå også inne i eksisterende 
plan, men er nå justert som følge av vegomleggingen. Vegetasjonsskjermen har som hensikt å være en 
buffer mellom industriområdet og boligområdet.   

4.5 Hensynssoner: 

Hensynsone H140_1 regulerer frisikten i krysset.  
 
 

5. KONSEKVENSER AV TILTAKET 
Hovedgrepene i planforslaget er at dagens adkomst til industriområdet og Halmhaugen boligområde 
legges ned og at det bygges ny adkomst lenger sør, slik at arealer frigis til utvidelse av 
industribebyggelsen.  
 
Planforslaget legger opp til en betydelig utvidelse av dagens bygningsmasse. Den planlagte utbyggingen 
legger opp til et tilbygg på ca 4 daa med en høyde på maks 13 meter og et mørteltårn på maks 45 
meter. Industribebyggelsen vil bli et fremtredende element for omkringliggende boligbebyggelse og 
forbikjørende. Industriområdets beliggenhet gjør imidlertid at bygningene ikke gir stor virkning på større 
avstander, med unntak av mørteltårnet som vil bli et betydelig landskapselement. For boligene på 
vestsiden av fv 209 vil utsikten mot øst reduseres noe, mens de to boligene inne på industriområdet vil 
miste all utsikt mot vest. Den nye industribebyggelsen vil også komme så nærme disse to boligene at 
solforholdene på ettermiddagen vil reduseres betydelig. Øvrige boligområder vil ikke bli berørt med 
hensyn på sol og utsikt.   
 
Ny adkomstveg fra fylkesveg 209 foreslås anlagts ca 250 meter lenger syd enn dagens adkomst. Vegen 
foreslås regulert som en samleveg med fortau på sørsiden, i henhold til kommunens vegnormal. Det 
reguleres egen avkjøring fra denne vegen for tungtransporten til Mapei. Frem til og med denne 
avkjøringen er vegen breddeutvidet med 1 meter. Ansatte ved Mapei benytter for øvrig Vallsetvegen 
frem til parkering ved bedriften. Den nye adkomstvegen ligger delvis på myr og det vil derfor bli brukt 
geonetteknologi for oppbygging av vegen. Det er vurdert annen oppbygging av vegen, men myras 
beskaffenhet vil medføre så store mengder fyllmasse at det ikke kan forsvares økonomisk. I tillegg vil 
valgte løsning sikre at det ikke gjøres inngrep i myra, og myras funksjon som fordrøyningskammer 
opprettholdes. Vegtraseen fra fv 209 og inn til Mapei, der hvor tungtransporten skal gå, ligger på gode 
grunnforhold. Her masseskiftes traseen i henhold til kommunens vegnormal.  
 
Uavhengig av planendringen skal Hedmark fylkeskommune bygge gang- og sykkelveg langs fylkesveg 
209 inneværende år. Dette vil bidra til å oppnå en helhet i gang- og sykkelvegnettet. Veg- og 
trafikkforholdene samt hensynet til trafikksikkerhet vurderes som vesentlig bedret med de tiltak som nå 
gjennomføres.  
 
I området langs eksisterende Vallsetveg, hvor det skal etableres ny bebyggelse, ligger det vann- og 
avløpsledninger, strøm- og fiberkabler. Dette må legges om i forbindelse med utbyggingen, og det 
planlegges å legge rør og kabeltraseer under bygget. Tiltaket tas med i prosjekteringen av bygget og i 
dialog ledningseierne.   
 
Deler av området som reguleres til veg er i gjeldende reguleringsplan regulert til friområde. Disse 
arealene er hovedsakelig myr, og benyttes derfor i relativt liten grad til frilufts- og rekreasjonsformål i 
dag. Konsekvensene av omreguleringen vurderes derfor som små med tanke på disse hensyn. At det 
gjennom reguleringen legges til rette for trygge gangforbindelser øker derimot mulighetene for 
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rekreasjon og allmenn ferdsel. Det er i reguleringsbestemmelsene stilt tilgjengelighetskrav til gang- og 
sykkelveger/fortau.   
 
Tiltak iht. planen og endringene som foreslås vil ikke påvirke vann eller vassdrag. Overvann fra 
industriområdet samles i et fordrøyningsbasseng sør i området og føres derfra ut i terreng. Spillvann går 
inn på det offentlige avløpsnettet.  Avløpsløsninger, samt overvannsløsninger vil vurderes og behandles 
ifm. tekniske planer, og det forutsettes at det velges miljømessig forsvarlige løsninger.  
 
Tiltakene som følge av reguleringsplanen vil ikke påvirke biologisk mangfold, viktige arter eller 
naturtyper, vilt eller verneområder i negativ forstand. Det vises også til egen sjekkliste ift. 
Naturmangfoldloven som vedlegges. Reguleringsplanen vil ikke medføre avgang av dyrka eller dyrkbar 
mark, og skogsarealene som nå reguleres til vegformål har liten verdi i landbrukssammenheng.   
 
Det er utarbeidet støyutredning i forbindelse med reguleringsendringen. Utredningen fremgår av 
dokument Mapei-Regulering, datert 11.01.2017. Av konklusjonen fremgår det at utbyggingen ikke vil 
føre til økte støynivåer i området. Grenseverdiene er med dagens situasjon overskredet for enkelte 
boliger, noe som også vil være tilfellet med en utbygging som planlagt. Det er i støyutredningen 
anbefalt tiltak ved bedriften som vil redusere bedriftsstøyen slik at grenseverdiene ikke overskrides. At 
adkomstvegen legges om medfører videre noe endring i støynivået for gnr. 35, bnr. 131. Det stilles 
derfor krav om støyvoll i kryssområdet slik at støyen fra det nye adkomstområdet ikke overstiger 
gjeldende grenseverdier for denne eiendommen.  
 
Det fremgår av utredningen at støy fra trafikken på fylkesvegen er den største støykilden. Foreslåtte 
endring av planen vil kun medføre en marginal økning av støynivåene.  
 
Så langt bedriftsstøyen kan ivaretas internt og reguleringen ikke legger til rette for endringer på 
fylkesvegen, utløser ikke planendringen krav om støydempende tiltak mot øvrige eiendommer. 
Vegtrafikkstøyen må håndteres av vegholder i henhold til gjeldende regelverk. Nord-Odal kommune har 
imidlertid avsatt kr. 1.250.000.- til støydempende tiltak som kan inngå i arbeidet med å redusere 
støyproblematikken i området. En støyskjerm langs hele fv 209 slik det er beskrevet i rapporten vil ikke 
være å anbefale selv om dette vil gi best effekt. En 2 til 3 meter høy skjerm 3 meter fra vegen vil være 
et betydelig inngrep på eiendommene og de bebygde omgivelser. En skjerm på i underkant av 300 
meter har videre en kostnad som vanskelig kan forsvares utfra de støyforholdene som er på stedet. Det 
bør her ses på alternative løsninger som vist til i kapitel 6.4.2 og 6.4.3 i støyrapporten. Det foreslås 
derfor at det fastsettes kriterier i henhold til T-1442/2012 som utgangspunkt for videre arbeid.  Når 
kriteriene er fastsatt må det gjøres en vurdering av de mest støyutsatte eiendommene og eventuelt 
iverksettes tiltak i samarbeid med huseierne og evt. Statens vegvesen.   
 
Mapei er en bedrift som går inn under «Storulykkeforskriften». Dette er på grunn av at det lagres en 
råvare ved bedriften som er underlagt forskriften. Mapei AS har en egen risikovurdering ift. dette, og 
beredskapsplan samt industrivern. Stoffene er lagret forskriftsmessig, og bedriften tilfredsstiller krav i 
forbindelse med Storulykkeforskriften. Det vises også til bedriftens storulykkebrosjyre på 
www.mapei.no. 

5.1 Konsekvenser i forhold til gjeldede planer og retningslinjer 

«Endring av reguleringsplan for Sand Nord» er vurdert i forhold til rikspolitiske retningslinjer 
(RPR). RPR er et virkemiddel knyttet til plan og bygningsloven, og har som hensikt å formidle statlig 
politikk for planlegging i fylker og kommuner. 

5.1.1 Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging (RPR-ATP) 

RPR-ATP skal legges til grunn for planlegging og utøvelse av myndighet etter plan og bygningsloven. 
Hensikten med retningslinjene er å oppnå bedre samordning av arealplanlegging og 
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transportplanlegging. Arealbruk og transportsystem skal utvikles slik at de fremmer samfunnsøkonomisk 
og effektiv ressursutnyttelse, med miljømessig gode løsninger, trygge lokalsamfunn og bomiljø, god 
trafikksikkerhet og effektiv trafikkutvikling. Det skal legges til grunn et langsiktig, bærekraftig perspektiv 
i planleggingen og det skal legges vekt på å oppnå gode regionale helhetsløsninger på tvers av 
kommunegrensene. 
 
Iht. retningslinjene bør planlegging av utbyggingsmønsteret og transportsystemet samordnes slik at det 
legges til rette for mest mulig effektiv, trygg og miljøvennlig transport, og slik at transportbehovet kan 
begrenses, samt at ulike transportmåter kan samordnes. Det bør tilstrebes klare grenser mellom 
bebygde områder og landbruks-, natur- og friluftsområder. En bør søke å samle naturinngrepene mest 
mulig. Utformingen av utbyggingen bør bidra til å bevare grøntstruktur, biologisk mangfold og de 
estetiske kvalitetene i bebygde områder.  
 
Rådmannens vurdering: 
Utvidelse av et eksisterende næringsområde sentralt i Sand med umiddelbar nærhet til overordnet 
vegsystem og gang- og sykkelveger. Arealene er i hovedsak opparbeidede arealer og endringen legger 
til rette for en mer arealeffektiv utnyttelse. Gjennom planendringen legges det til rette for å dempe 
støybelastningen i området og dermed søke å bedre bomiljøet for omkringliggende eiendommer. 
Trafikksikkerheten bedres ved at det legges til rette med fortau langs Vallsetvegen som kobles til 
planlagt gang- og sykkelveg langs fylkesveg 209.  
Løsningene opprettholder klare grenser mellom bebygde områder og landbruks-, natur- og 
friluftsområder, naturinngrepene er samlet, og utformingen av utbyggingen ivaretar grøntstruktur og 
biologisk mangfold. Det vurderes at PRP-ATP er ivaretatt på en god måte. 

5.1.2 Rikspolitiske retningslinjer for å ivareta barn og unges interesser i planleggingen 
(PRP-BU) og rundskrivet T-2/08; Om barn og planlegging 

Formålet med RPR-BU er å: 
- synliggjøre og styrke barn og unges interesser i all planlegging og byggesaksbehandling etter plan- og 
bygningsloven. 
- gi kommunen bedre grunnlag for å integrere og ivareta barn og unges interesser i sin løpende 
planlegging og byggesaksbehandling. 
- gi et grunnlag for å vurdere saker der barn og unges interesser kommer i konflikt med andre 
hensyn/interesser. 
 
Videre heter det under Krav til fysisk utforming at følgende skal vies spesiell oppmerksomhet: 

 
A: Arealer og anlegg som skal brukes av barn og unge skal være sikret mot forurensning, støy, 

trafikkfare og annen helsefare. 
B: I nærmiljøet skal det finnes arealer hvor barn kan utfolde seg og skape sitt eget lekemiljø. Dette 

forutsetter blant annet at arealene: 
- er store nok og egner seg for lek og opphold 
- gir muligheter for ulike typer lek på ulike årstider 
- kan brukes av ulike aldersgrupper, og gir muligheter for samhandling mellom barn, unge og 
voksne 

C: Kommunene skal avsette tilstrekkelige, store nok og egnet areal til barnehage. 
D: Ved omdisponering av arealer som i planer er avsatt til fellesareal eller friområde som er i bruk eller 

er egnet for lek, skal det skaffes til veie fullverdig erstatning. Erstatning skal også skaffes ved 
utbygging eller omdisponering av uregulert areal som barn bruker som lekeareal, eller dersom 
omdisponering av areal egnet for lek fører til at de hensyn som er nevnt i punkt B ovenfor, for å 
møte dagens eller framtidens behov ikke blir oppfylt. 
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Rådmannens vurdering: 
Barn og unges interesser vurderes til å være ivaretatt i forslag til reguleringsplan. Alle ulemper knyttet 
til støy fra fylkesveg 209 kan ikke løses i forbindelse med reguleringen, men det vurderes at de grep 
som er foreslått bedrer forholdene. Planforslaget reduserer friområdet i sør, men disse arealene er ikke 
godt egnet til formålet. At Vallsetvegen legges utenfor bedriftsområde og at det etableres fortau vil 
bedre trafikksikkerheten, også for barn og unge. Etablering av gang- og sykkelveg langs fylkesveg 209 
vil også tale positivt i så måte. Som helhet vurderes planforslaget til å bedre forholdene for barn- og 
unges interesser.    
 

5.1.3 Risiko og sårbarhet 

Når kommunen gjennomfører planprosesser knyttet til plan- og bygningsloven skal det innarbeides en 
risiko- og sårbarhetsanalyse. Det heter bl.a. at ”De forhold som analysen avdekker, som kan være av 
interesse i en arealplanprosess, skal være med som en premiss når vedtak om arealbruken fattes. 
Analysen skal rette fokus mot risikoegenskaper ved arealet og eventuelt fremheve om endringer som 
planen medfører av arealet endrer risiko for mennesker, miljø og materielle verdier, ev for andre 
objekter i og rundt det planlagte tiltaket.”  
 
Rådmannens vurdering: 
Risiko og sårbarhet er vurdert i egen ROS-analyse som følger som vedlegg.  
De punktene hvor det antas at tiltak i henhold til planen kan medføre uønsket hendelse eller forhold, er 
omtalt i ROS-analysen og/eller i planbeskrivelsen. Hovedkonklusjonen er at endringene som planen 
medfører av arealet, ikke endrer risiko for mennesker, miljø og materielle verdier i særlig negativ 
retning, og at der det er potensiell risiko er det foreslått avbøtende tiltak. 
 
 

6. PLANPROSESSEN  

6.1  Oppstart av planarbeid 

Nord-Odal kommune sendte ut varsel om oppstart til offentlige myndigheter, berørte grunneiere, 
naboer, gjenboere i brev datert 28.11.2016. Oppstartsvarselet ble kunngjort i Glåmdalen den 
29.11.2016 samt på kommunens hjemmeside. Frist for å komme med merknader ble satt til 31.12.2016. 
Saken ble lagt frem i planforum 08.12.2016.   
 
I forbindelse med varsel om oppstart av planarbeid har det innkommet merknader fra Eidsiva Nett AS, 
beboere langs Lerkevegen og Svalevegen, Hedmark fylkeskommune, Statens vegvesen, Fylkesmannen i 
Hedmark og nabo Espen Sandmo.   
 
Sammendrag av innkomne merknader ifm. varsel om oppstart med kommentarer følger nedenfor.  
Kopi av alle merknadene følger vedlagt planbeskrivelsen.  
 
I forkant og parallelt med varsel om oppstart har det også vært kontakt med Eidsiva, Givas, Juptjenn 
vannverk og Statens vegvesen. Det har også vært samtaler med hjemmelshaverne til de to 
gjenværende boligeiendommene som ligger inne på industriområdet (gnr. 35, bnr. 67 og gnr. 35, bnr. 
74). Konsekvensene for disse boligeierne vil være betydelige og kommunen har derfor ønsket å tilby å 
kjøpe boligene med grunnlag i dagens situasjon, slik at eierne ikke blir sittende med et stort økonomisk 
tap som følge av utbyggingen. Boligeierne ønsker å bli boende og det arbeides derfor med en avtale der 
kommunen kjøper og eierne blir leietakere.   
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6.2  Oppsummering av innkomne merknader med kommentarer 

OFFENTLIGE INSTANSER: 
Fylkesmannen i Hedmark, brev datert 20.12.2016:  
Fylkesmannen forutsetter at forslag til reguleringsplan i hovedsak blir utarbeidet i tråd med overordnet 
plan. Fylkesmannen påpeker videre utfordringene knyttet til støy, og anbefaler at støyutredningen i 
tillegg til å kartlegge støybildet som følge av endringen, også kartlegger den samlede støyen (støy fra 
ny adkomstveg, trafikk internt på industriområdet, trafikk på fv 209). Støyutredningen må videre danne 
grunnlag for eventuelle avbøtende tiltak. Det vises til støyretningslinjen T-1442/2012 og tilhørende 
veileder M-128. 
 
Videre viser fylkesmannen til at planforslaget må ta hensyn til nasjonale mål og føringer når det gjelder:  
- Tilrettelegging for medvirkning 
- Tilrettelegging til alternative oppvarmingskilder og lav energibruk 
- Krav til risiko- og sårbarhetsanalyse av planforslaget 
 
Avslutningsvis minner de om at ett eksemplar av SOSI-fil og pdf-fil av alle reguleringsplaner som sendes 
på høring skal oversendes Statens kartverk på Hamar for kontroll. 
 
Rådmannens vurdering 
Plankart, bestemmelser og planbeskrivelse er i all hovedsak utarbeidet iht. kommuneplanen.  
 
Varsel om oppstart ble kunngjort i Glåmdalen og på kommunens hjemmeside samt sendt direkte til 
berørte grunneiere, naboer, gjenboere, myndigheter. Det har i forbindelse med oppstart og utarbeidelse 
av reguleringsplan vært samtaler med regionale og statlige myndigheter. Det har som nevnt også vært 
møter med noen av de berørte naboene, samt aktører som har kabler- og ledningsnett i området. 
 
Videre er det utarbeidet egen risiko- og sårbarhetsanalyse som også vedlegges. 
 
Det er gjennomført en støyutredning i forbindelse med reguleringsarbeidene. I støyutredningen er både 
konsekvensene av endringen og den samlede støyen kartlagt, og det er foreslått tiltak for å redusere 
støyen. Avbøtende tiltak er tatt inn i reguleringsplanen og reguleringsbestemmelsene.    
 
Hedmarks fylkeskommune, brev datert 16.12.2016 
Fylkesdirektøren forutsetter at planarbeidet skjer i henhold til overordnet lov- og planverk, og i god 
dialog med berørte parter. Det må etterstrebes gode løsninger som ivaretar hensynet til de som bor og 
ferdes i området, samtidig som det legges til rette for utvidelse av bedriften. Samordning med pågående 
prosesser i tilknytning til trafikksikkerhet og støy langs fylkesvegen er hensiktsmessig. Ut over dette har 
ikke fylkesdirektøren vesentlige planfaglige merknader til det varslede planarbeidet. 
 
Rådmannens vurdering 
Planarbeidet er utarbeidet i henhold til gjeldende lov- og planverk. Berørte parter er varslet direkte ved 
brev og gitt mulighet til å uttale seg, og det har også vært direktekontakt med både privatpersoner og 
rettighetshavere i området. Planforslaget vurderes til å ivareta de hensyn som fylkesdirektøren 
fremhever. Planforslaget legger til rette for en bedret trafikksikkerhet i området. Foreslått plassering av 
avkjørsel er oversiktlig og det legges til rette for gående og syklende med fortau langs nye Vallsetveg. 
Når det inneværende år i tillegg bygges gang- og sykkelveg langs fv 209 vurderes forholdene for myke 
trafikanter til å være ivaretatt i området. Det er foretatt støyutredning og det er fastsatt avbøtende tiltak 
i planen og bestemmelsene.   
 
Statens vegvesen, brev datert 20.12.2016 
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Vegvesenet påpeker at det bør stilles rekkefølgekrav som sikrer at den eksisterende adkomsten stenges 
før den nye tas i bruk og at den nye adkomsten utformes i henhold til Statens vegvesens håndbok 
N100, veg og gateutforming.  Vegvesenet mener videre at byggegrensen langs fylkesveg 209 må 
videreføres i ny plan. De forutsetter at gjeldende støyretningslinje for arealplanlegging (T-1442/2012) 
legges til grunn i planarbeidet.  
 
Rådmannens vurdering 
Vegvesenets innspill er ivaretatt inn i reguleringsplanen og bestemmelsene.  
 
Eidsiva Nett AS, brev datert 05.12.2016 
Eidsiva Nett AS opplyser at det er flere høyspentkabler innenfor det foreslåtte planområdet. Flere av 
kablene vil bli berørt og må flyttes ved en eventuell utbygging. Kostnadene ved flytting må dekkes av 
utbygger. Eidsiva Nett ber om at et eventuelt økt effekt- og energibehov videreformidles til dem, og at 
det tas tidlig kontakt for å finne gode løsninger. Utbygger bes ta direkte kontakt med EN for nøyaktig 
oversikt/kart over EN sitt nettanlegg i området.  
 
Rådmannens vurdering 
Nord-Odal kommune har i forbindelse med planprosessen hatt dialog med Eidsiva angående kabler i 
området. Kartleggingen viser at kabler langs Vallsetvegen må legges om. Dette tas inn i prosjektering av 
utbygging. Kartlegging av bedriftens behov tas i prosjekteringen, og dialogen rundt dette tas mellom 
utbygger og Eidsiva. Det er ikke avsatt eget område i planen for transformatorstasjon, da spørsmålene 
rundt effekt og energibehov ikke er avklart. Det ligger godt til rette for at løsninger kan tilpasses inne på 
det regulerte industriområdet.   
 
ANDRE 
Beboere langs Lerkevegen og Svalevegen, brev datert 12.12.2016 
I brevet fremgår at støy fra trafikk og industri reduserer bokvaliteten. Det er derfor ønskelig med 
støygjerde på østsiden av fv 209 fra innkjøringen til Høybråten 2 og opp til den nye innkjøringen til 
Mapei/Halmhaugen, og videre langs vegen inn til Halmhaugen.  
 
Det fremgår videre at det ofte oppstår farlige trafikksituasjoner når myke trafikanter skal krysse 
fylkesvegen og det oppfordres til å anlegge gangfelt. Det bes videre om å foreta en vurdering av om 
fartsgrensen på fv 209 bør reduseres til 50 km/t.  
 
Beboerne ønsker utbyggingen velkommen, men ønsker at det samtidig gjøres tiltak som reduserer støy 
og bedrer trafikksikkerheten.  
 
Rådmannens vurdering 
Området er belastet med støy fra flere kilder og det er forståelig at dette til tider kan være 
problematisk. Det er et lovkrav at støyspørsmålet utredes i forbindelse med utbygging og 
reguleringsplaner. I forbindelse med planarbeidet er det derfor gjennomført en støyutredning som er 
sammenfattet i rapport fra Rambøll datert 11.01.2017.  
 
Den gjennomførte støyutredningen har vurdert området som blir berørt av den planlagte utbyggingen. 
Denne strekker seg derfor ikke lenger ned enn til gnr. 35, bnr. 131. Statens vegvesens kartlegging av 
støy langs fylkesveger viser imidlertid at to av eiendommene i Lerkevegen og tre av eiendommene i 
Svalevegen ligger innenfor gul støysone. Dette gjelder gnr/bnr: 35/63, 35/70, 35/25, 35/23 og 35/131. 
Støybelastningen blir tilnærmet uforandret for de fleste av disse eiendommene ved foreslåtte regulering. 
Gnr 35, bnr. 131 som blir liggende nærmest den nye adkomstvegen vil få en liten økning av støy, fra 57 
dB (A) til 59 dB (A). Det foreslås derfor i forslag til reguleringsplan å legge til rette for en støyvoll i 
kryssområdet og innover nye Vallsetveg. Øvrig trafikkstøy fra fv 209 vil være tilnærmet uforandret og 
ikke vedgå den planlagte reguleringsendringen. Det er vegholder, i dette tilfellet Hedmark 
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fylkeskommune v/Statens vegvesen, som må avklare om vegtrafikkstøyen utløser tiltak. Nord-Odal 
kommune har imidlertid avsatt noe midler til støydempende tiltak i området, se punkt 5. 
 
Når det gjelder støy fra industri, så viser støyutredningen at støybelastningen ikke overstiger grensene 
for noen av eiendommene i dette området. 
 
Området hvor det ønskes anlagt gangfelt ligger i en 60 sone utenfor planområdet. På strekninger med 
fartsgrense 60 km/t skal det som hovedregel ikke anlegges gangfelt, jf. vegvesenets Håndbok nr. V127. 
Dette av sikkerhetsmessige grunner. Dersom fartsgrensen settes ned til 50 km/t kan gangfelt være mer 
aktuelt. Det er som det fremgår av innspillet en del kryssinger over fylkesveg 209, både av skoleelever 
og barn og unge som skal til idrettsanlegget. Det er imidlertid ikke avklart om vilkårene er tilstede for å 
kunne etablere et gangfelt. Spørsmålet om evt. endring av fartsgrense på strekningen og vurdering av 
krysningspunkter vil bli oversendt Statens vegvesen for vurdering uavhengig av den foreslåtte 
reguleringsendringen.       
 
Espen Sandmo, epost datert 30.12.2016   
I mailen fremgår at støyen fra Mapei og fylkesvegen er belastende og at det er ønskelig med 
støyskjerming.  
 
Rådmannens vurdering 
Det er i forslag til reguleringsbestemmelser stilt krav om at miljøverndepartementets retningslinjer for 
støy i arealplanlegging, skal følges ved realisering av planen. Det er videre dokumentert gjennom 
støyutredningen at tiltak inne på bedriftsområdet vil redusere industristøyen slik at støynivået blir 
liggende innenfor gjeldende regelverk.  
 
Støyutredningen viser at vegtrafikkstøyen fra fv 209 vil være tilnærmet lik før og etter en utbygging. 
Utredningen viser at flere boliger ligger i gul støysone og en av de boligene som ligger på vestsiden av 
fv 209 ligger i rød sone.  Reguleringsendringen og utbyggingen utløser i seg selv ikke krav om skjerming 
av trafikkstøy fra fylkesveg 209. Det er vegholder, i dette tilfellet Hedmark fylkeskommune v/Statens 
vegvesen, som i utgangspunktet må avklare om vegtrafikkstøyen utløser tiltak.  Nord-Odal kommune 
har imidlertid avsatt noe midler til støydempende tiltak i området, se punkt 5. 
 

 
 
 
 

 


