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Kommunens vurdering av innspill i saken –  
vedlegg til sluttbehandling 
 
Innspill ved høring 
I forbindelse med høringa har det kommet inn 7 innspill fra offentlige instanser og 3 
innspill fra private grunneiere. Disse er også presentert og vurdert av forslagsstiller i 
planbeskrivelsens kapittel 8.2. Tre av innspillene er fremmet som innsigelser, og er 
derfor vurdert særskilt i eget avsnitt i saksframlegget. De øvrige innspillene er som 
følger: 
 
 
Øvrige merknader fra Innlandet fylkeskommune datert 29.6.2020:  
IFK ser det som viktig å sikre god interaksjon mellom tettstedet og fabrikken, 
herunder grøntområder og tilgjengelighet til Hunnselva. Reguleringsplanens 
bestemmelser til kombinerte formål BKB (bygning 5 m.fl. nærmest Raufoss sentrum) 
og grøntstruktur bør sikre denne sammenhengen. Likeledes bør det for 
industriparken vurderes bestemmelser som hindrer spredning av handelsvirksomhet. 
 

Kommunedirektørens vurdering: I reviderte bestemmelser er det åpnet et 
relativt vidt spekter av virksomhet innenfor BKB2 (bygning 3, 4 og 5); 
tjenesteyting, museum, kafé, galleri m.v. Det vises ellers til pågående arbeid 
rundt utvikling av bygning 5 og nærområder, samt på Brubakken. 

 
Det er gjort en grundig gjennomgang av historisk bygningsmasse i industriparken, og 
IFK anser planforslaget som et godt kompromiss mellom bygningsvern og 
vekst/utvikling. IFK har ikke vesentlige merknader til at det er gjort visse endringer til 
hvilke bygninger som reguleres til bevaring. Det bør likevel komme tydeligere frem i 
planens formål at denne skal sikre Raufoss Ammunisjonsfabrikks industrielle 
kulturhistorie. IFK har dessuten enkelte forslag til endringer av 
reguleringsbestemmelser knyttet til bygningsvern, og anbefaler eget møte med VTK 
om dette.  

Kommunedirektørens vurdering: Planens formålsbestemmelse viser bl.a. til at 
«planen skal sikre bygningsmiljø med kulturhistorisk verdi». Det er ikke 
avholdt møte med VTK, men denne dialogen har blitt tatt direkte mellom RNP/ 
Sweco og fylkeskommunen, og bestemmelsene skal nå være avklart.  

 
IFK ser at forslag til bestemmelser om støy i praksis kan være vanskelige å 
overholde, og anbefaler en endring fra «grenseverdier skal overholdes» til en 
formulering om at det skal tilstrebes å overholde støygrenser. 
 

Kommunedirektørens vurdering: Støy er tatt hånd om ved kommunens 
kvalitetssikring av planmaterialet, og merknaden anses følgelig å være 
ivaretatt.  

 



  

 
 
Øvrige merknader fra NVE datert 26.3.2020: 
Øvrige merknader fra NVE er svart opp i planbeskrivelsen kapitel 8.2, nr. 3. 
 

Kommunedirektørens vurdering: Vurderingene i planbeskrivelsen støttes.  
 
Øvrige merknader fra SVV 15.6.2020 
Ingen. 
 
 
Merknader fra andre høringsparter 
 
Statnett SF datert 27.4.2020: Planområdet berører eksisterende elektriske anlegg 
som drives etter egen anleggskonsesjon fra NVE. Disse skal ikke tegnes inn som 
eget arealformål, men som hensynssone (H740) med tilhørende bestemmelser. For 
øvrig er det varslingsplikt for anleggsarbeid nærmere enn 30 meter fra nærmeste 
strømførende line. Statnett skal kontaktes seinest 6 uker før planlagt oppstart av 
arbeidet. 

Kommunedirektørens vurdering: Forslagsstiller har revidert plankartet mhp. 
båndleggingssone H740, med tilhørende bestemmelser § 10.9 (revidert 
bestemmelser til sluttbehandling). Varslingsplikten tas til orientering, og må 
følges opp som del av de interne arbeidsrutinene til industriparken.  

 
Forsvarsbygg datert 4.5.2020: Under forutsetning av at reguleringsplanen ivaretar 
eksisterende leieavtaler som er inngått mellom Forsvarsbygg og Raufoss 
Industripark så kan vi ikke se at planen vil ha konsekvenser for Forsvarets eiendom, 
virksomhet eller arealbruksinteresser, og har derfor ingen merknader.  

Kommunedirektørens vurdering: Tas til orientering. 
 
Bane NOR datert 18.5.2020:  
Planområdet omfatter ikke jernbane direkte, men flere planoverganger blir berørt av 
adkomsttrafikk til industriparken. Bane NOR er skeptisk til påstanden om at 
trafikkøkningen over planovergangene ikke er særlig stor uten at dette er nærmere 
drøftet. Risikoen for ulykker ved planovergangene er ikke vurdert i ROS-analysen. 
Bane NOR ønsker at konkrete tiltak vurderes i samarbeid med kommunen, og 
fastsettes gjennom det pågående ATP-arbeidet. 
 

Kommunedirektørens vurdering: Forslagsstiller viser til planbeskrivelsens kap. 
7.2.12 (s. 91) og anser ikke planforslaget til å utløse behov for tiltak knyttet til 
jernbane eller krysningspunkt. Forslagsstiller ønsker at øvrige innspill tas med 
inn i ATP-arbeidet. Bane NOR har for øvrig fått tilbud om å inngå i ATP-
avtalen for Raufoss, men har avslått dette. Avtalepartnerne er likevel enige i 
at Bane NOR kan delta i arbeidet, ettersom planoverganger er ett av flere 
tema som forsøkes løst i dette prosjektarbeidet. 

 
Kommunedirektøren vil dessuten fremheve at det i revidert planmateriale er 
gjort flere grep for å redusere biltrafikk til søndre del av planområdet, samt i 
Raufoss sentrum generelt. Det er bl.a. tatt inn krav om detaljregulering for 
utvidelse av kontorområdene BK1 og BK3, samt krav om stenging av søndre 



  

 
 

port for biltrafikk når ny adkomst fra Skumsjøvegen etableres (reviderte 
bestemmelser § 3).  

 
Fylkesmannen i Innlandet datert 3.6.2020:  
Mange aktuelle temaer anses å være tilstrekkelig ivaretatt i planmaterialet, men 
Fylkesmannen vil likevel komme med innspill knyttet til følgende punkt.  
• Vassdrag – prosessvann/kjølevann må vurderes tilstrekkelig, bl.a. for å sikre 

vannføring i Hunnselva i tørre perioder.  
• Støy – planforslaget må sikre omkringliggende støyømfintlig bebyggelse på 

en forsvarlig måte.  
• Samfunnssikkerhet – ROS-analysen er litt grunn, bl.a. mhp. eksisterende 

virksomhet og fare for storulykke. Utredninger kan ikke overlates til 
byggesaksnivå, men må være avgjort på plannivå, samt overført til juridisk 
bindende planmateriale. 

 
Kommunedirektørens vurdering: Forslagsstiller har vist til NVEs innsigelse, samt 
revideringer av planmaterialet som del av innsigelsesavklaringen. 
Kommunedirektøren vil i tillegg vise til kommunens eksterne kvalitetssikring av 
planmaterialet. Her har bl.a. overvann og støy blitt særlig vurdert, og 
bestemmelsene revidert ut fra dette. Se bl.a. reviderte bestemmelser §§ 2.8 
(støy) og 8 (bruk og vern av sjø og vassdrag).  

 
Naboer i Enggata 2 a-b og 4 a-b datert 27.4.2020 og 10.6.2020:  
Dette gjelder to tomannsboliger oppført i 2006, der beboerne mener de har fått 
vesentlig større støyplager fra Benteler sin virksomhet i søndre del av industriparken. 
De viser bl.a. til betydelig støy ved lasting/lossing nattestid, samt tidligere forsøk på 
dialog som ikke er fulgt opp av Benteler. Det vises også til fjerning av vegetasjon i 
forbindelse med flytting av VA-ledning ved den nye brannstasjonen. 
 

Kommunedirektørens vurdering: Disse boligene er satt opp i 2005, før det ble 
innført tydelige retningslinjer rundt støy. Det er relativt mange boliger i nordre 
del av Raufoss som berøres av støy fra industriparkens virksomhet, jfr. figur 3 
nedenfor. Disse boligene synes likevel å bli spesielt hardt rammet av støy fra 
Bentelers virksomhet, særlig utendørs lasting, lossing og snøbrøyting 
nattestid, rett øst for Enggata 2 a-b og 4 a-b. Det er gjennomført flere møter 
mellom industriparken, Benteler og kommunen, for å se på mulige tiltak. 
Saken ligger hos Miljødirektoratet som utslippsmyndighet. 

 



  

 
 

 
Figur 3: Rød og gul støysone fra industriparkens virksomheter berører deler av Raufoss sentrum. 
Enggata 2-4 er vist med svart strek.  
 
Naboer i Trogstadvegen 8 datert 6.5.2020: Eierne av denne eiendommen ønsker å 
få kjøpt et tilleggsareal fra næringsparkens eiendom gnr. 13/1, for derigjennom å 
kunne sette opp garasje på egen eiendom. 
 

Kommunedirektørens vurdering: Dette innspillet er ikke vurdert av 
forslagsstiller, men det kom lignende innspill ved varsel om oppstart. 
Industriparken ønsker å sikre tilstrekkelig buffer mot tilgrensende naboer, og 
ønsker derfor ikke å legge til rette for slike utvidelser av boligeiendommer. 
Kommunedirektøren slutter seg til denne vurderingen.  

 
Kai Roger Wang datert 24.5.2020: 
I tillegg til de skriftlige innspillene, har Vestre Toten kommune gjennomført møte med 
berørt grunneier Kai Roger Wang den 3.6.2020. Wang eier arealer innfor 
planområdet regulert til LNF, og Wang ønsker konkret avklaring på hvordan enkelte 
forhold ved planen berører hans eiendom (sikkerhetsgjerder, regulert turveg m.v.). 
 

Kommunedirektørens vurdering: Wang ervervet skogsarealer mellom Tollerud 
og Sørligrenda fra daværende Raufoss ASA i 2003/2004. Arealene er i 
reguleringsplanen avsatt til LNF, og inngår dessuten i ulike sikrings- og 
faresoner (flom, eksplosjonsfare m.v.). Kommunedirektøren legger til grunn at 
planforslaget er en videreføring av dagens situasjon i dette området.  



  

 
 

Ut over dette vil plan- og bygningslovens § 15-2 om grunneiers rett til å kreve 
innløsning ved reguleringsplan, og § 15-3 om erstatning for tap ved 
reguleringsplan, sikre Wang sine rettigheter. 
  

 
Utsnitt av plankartet. Wangs eiendommer er vist med grønn strek. 
 
 
 
Forslagsstillers innspill 
Det har vært en løpende dialog mellom forslaggstiller og kommunen gjennom hele 
planprosessen. I forbindelse med sluttbehandling og innsigelsesavklaring har 
kommunen den 13.6.2022 mottatt innspill fra forslagsstiller, knyttet til konkrete 
bestemmelser slik de foreligger per 10.05.2022. Innspillet ligger som eget vedlegg, 
og vurderes nedenfor: 
 
§ 2.1 Krav til situsjonsplan 
Her foreslår de at det ikke kreves situasjonsplan for et helt byggeområde, men kun 
for delen av området som skal bebygges. 
 

Kommunedirektørens vurdering: Bakgrunnen for hele bestemmelsen er at en 
må sørge for at hele byggeområdet innfrir alle de kravene som 
bestemmelsene gir. En må derfor se at hele området utvikles slik at f.eks. 
overvannsløsning blir gjennomførbar og sikres, at det er gjort vurderinger på 
terrenghøyder, ser etter at avkjørsler er mulig og henger sammen med 
vegføringer osv.  

 
Kommunedirektøren mener at å endre denne bestemmelsen slik de foreslår 
undergraver hensikten med bestemmelsen. Dette er spørsmål som 



  

 
 

næringsparken uansett må ta stilling til når et område tas opp til utbygging, og 
det er viktig at næringsparken og kommunen har en felles tankegang om den 
videre utviklinga Kommunen vil i samarbeid med RNP, finne et «godt nok» 
detaljeringsnivå på situasjonsplanen. 

 
Bestemmelsene § 2.2 Særlig dokumentasjonskrav om byggetillatelse (ut over SAK), 
pkt. 6 (om mobilitet).  
RNP mener at dette ikke kan være nødvendig for mindre tiltak med under 50 
arbeidsplasser, og at dette framstår som et strengere krav for RNP enn 
næringsutvikling andre steder i kommunen.  

Kommunedirektørens vurdering: Dette blir det opp til IFK å vurdere. Vi ber 
spesifikt at de ser på denne bestemmelsen i brevet der vi ber 
innsigelsesmyndighetene om å frafalle innsigelser. Vi må sammen finne et 
nivå på redegjørelsen som er «godt nok», men det er viktig for kommunen at 
dette temaet er oppe til diskusjon i alle små og store saker. Det er viktig for 
bevisstgjøringen og benytte alle mulighetene til å endre vaner til mer 
klimavennige valg. «Alle bekker små gjør en stor å» som det heter. Vi kan 
altså ikke vente med å diskutere dette temaet til få får èn stor etablering, men 
vi må ha en konstant diskusjon om temaet og utvikle løsninger over tid. Dette 
er ikke noe som kun gjøres ovenfor RNP, men i alt reguleringsarbeid i 
kommunen.  
 

Bestemmelsene § 2.8 Støy (arealer det settes støygrenser for):  
RNP mener at det det like gjerne kunne være vist til kommuneplanen der dataene 
hentet fra. De mener også at det burde være nok å vise til støyretningslinjene T-
1442.  
 

Kommunedirektørens vurdering: Kommuneplanen er under revisjon, og vi er 
usikre på om ny kommuneplan vil være like detaljert eller ha samme grenser. 
Uten disse grensene vil hele utearealet til en bolig ha like sterkt støykrav, og 
det mener kommunen er urimelig strengt. For at reguleringsplanen skal være 
forutsigbar, og ikke variere med nye kommuneplaner, bør derfor disse 
grensene være fastlagte. 

 
§ 2.11 Parkering: 
RNP mener at denne bestemmelsen bør flyttes til planbeskrivelsen. 
 

Kommunedirektørens vurdering: Kommunen mener at det er viktig å vise at 
en mener noe med de tiltak som er foreslått og gjør det forpliktende. 
Kommunen har tillitt til at tiltakene uansett blir gjennomført, men det er likevel 
viktig å sikre gjennomføring.   

 

Bestemmelsene § 2.12 Energiforsyning:  
RPN spør om hvilken hjemmel kommunen har til å kreve at kommunen skal 
godkjenne andre løsninger enn tilknytning til fjernvarme.  
 



  

 
 

Kommunedirektørens vurdering: Dette var et godt spørsmål, og orlyden i 
bestemmelsene er trolig misvisende. Det kommunen trenger, hvis tiltaket ikke 
skal knyttes til fjernvarme, er en redegjørelse om alternativ løsning. Det må da 
framkomme at kravene i tekniske forskrifter innfris. Vi foreslår ny ordlyd: «Nye 
bygg som er innefor konsesjonsområder for fjernvarme skal kobles til 
fjernvarmeanlegget, med mindre det foreligger annen relevant og fornybar 
energiløsning. Det må da redegjøres for valgte løsning i byggesaken slik at 
det framgår at kravene i teknisk forskrift innfris.» 

 
Bestemmelsene §2.16, punktet om overvann  
RNP har flere forslag til endringer i dette punktet, og merknaden bør leses i sin 
helhet. 
 

Kommunedirektørens vurdering: Dette temaet er stort og omfattende. De 
oreslåtte bestemmelsene er i tråd med overvannsnotatet som RNP viser til, 
men RNP sitt forslag åpner opp for at alternative løsninger kan vurderes i 
byggesaken. Kommunen mener at dette er et for komplekst fagområde til å 
kunne avklares i en byggesak med 3 ukers behandlingstid. Det er derfor 
behov for å ha noen entydige bestemmelser som raskt kan kvitteres ut.  

 
Ønsker RNP å benytte andre løsninger enn bestemmelsene/ fagnotatet legger 
opp til, er det til enhver tid mulig å søke dispensasjon. Da vil kommunen ha 
bedre mulighet til konkret vurdere den foreslåtte løsningen. Overordnede 
myndigheter vil og ha mulighet til å bistå kommunen/ komme med innspill. 

 
Bestemmelsene § 5.2 Gang- og sykkelveg: 
RNP mener det er en forglemmelse at det kreves at gang- og sykkelveger skal 
utarbeides i tråd med statlige vegnormaler og ikke RNP sine egne normaler. De 
ønsker at dette rettes opp. 
 

Kommunedirektørens vurdering: Dette er riktig, men forutsetningen var da at 
RNP sine krav skulle tas inn i planbeskrivelsen. Dette er i liten grad gjort. 
Kommunens rolle er å sørge for mist mulig trafikkøkning inn i Raufoss 
sentrum som følge av utvidelse av industriparken, og har derfor ville beholde 
kravet til statlige normaler for å sikre en god kvalitet på gang- og 
sykkelvegene. På denne måten ønsker kommunen å bidra til å gjøre det 
attraktivt å bruke beina/ sykkelen/ sparkesykkel til og fra jobb. 

 


	Innspill ved høring
	Forslagsstillers innspill

