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Områdereguleringsplan for Raufoss Industripark - sluttbehandling 

Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
I medhold av Plan- og bygningslovens kapitel 12 vedtas forslag til reguleringsplan for Raufoss 
industripark, planid: 118, med følgende dokumenter:  

• Planbeskrivelse, sist revidert 12.04.2022 
• Planbestemmelser, sist revidert 10.05.2022 
• Plankart, sist revidert 08.04.2022 

Planforslaget vedtas under følgene forutsetninger: 

• Fylkesutvalget vedtar å trekke sin innsigelse til reguleringsplanen. 
• Fylkesutvalget ikke har andre merknader til planforslaget. 
• Bestemmelsene § 2.2 punkt 1 (avsnitt om involvering av Innlandet fylkeskommune) 

strykes, hvis ikke Fylkesutvalget vedtar noe annet) 
• Bestemmelsene § 2.12 (om fjernvarme) endres i tråd med forslag fra 

kommunedirektøren. 
• Plankartet (navn på bestemmelsesområder) revideres i tråd med oppdaterte 

bestemmelser. 

 

Vedlegg 
1 Planbeskrivelse datert 12.04.2022 
2 Planbestemmelser datert 10.05.2022 
3 Plankart - oversiktskart datert 08.04.2022 
4 Plankart - tre detaljkart datert 08.04.2022 
5 Arealtabell 
6 VA-notat datert 08.04.2022 
7 Illustrasjonsplan overvann datert 07.04.2022 
8 Innspill ved offentlig høring i 2020 (10 stk.) 
9 Innspill fra forslagsstiller datert 13.06.2022 
10 Kommunens vurdering av innspill i saken 
11 Ekstern vurdering av planforslaget (AsplanViak) datert 06.01.2022 



12 Innsigelsesavklaring Statens Vegvesen datert 16.06.2022 
13 Innsigelsesavklaring NVE datert 30.06.2022 
14 Saksframlegg i Fylkesutvalget 23.8.2022 (ettersendes til PLU) 
15 Vedtak i Fylkesutvalget 23.8.2022 (ettersendes til KST) 

 
 
Historikk og planprosess: 
Raufoss industripark har tidligere inngått i ulike reguleringsplaner fra 1960- og 1970-tallet. 
Ekspansjon og utvidelse av industriparken, kombinert med nyere krav til utredninger og 
planmateriale, gjør at disse for lengst kan betraktes som utdaterte. 
  
I forbindelse med kommuneplanrevisjonen i 2014 ble det bestemt at flere eldre planer skulle 
oppheves, bl.a. reguleringsplanen «Hunnselva-Egstad-Vildåsen» fra 1968. Denne ble 
opphevet av kommunestyret i Vestre Toten i 2015 (KST sak 4/15 den 29. januar 2015). 
Allerede i 2012 ble det derfor startet opp reguleringsarbeid for Raufoss industripark.  
 
Planarbeidet omfatter store arealer, og det ble derfor besluttet at planen skulle utarbeides som 
en områdereguleringsplan. En områderegulering er i utgangspunktet en kommunal oppgave, 
og det ble derfor inngått avtale mellom Vestre Toten kommune (VTK) og eiendomsselskapet 
Raufoss Næringspark ANS (RNP), om utarbeidelse av slik plan (vedtatt av UTP den 13. april 
2015). Tilsvarende avtale ble også inngått med Gjøvik kommune (GK). 
 
I korte trekk går avtalene ut på at VTK og GK overlater til RNP å leie inn konsulent og 
utarbeide forslag til reguleringsplan, som deretter fremmes til kommunene for behandling. 
Sweco Norge AS er leid inn til å utføre dette arbeidet. 
 
Begrepsbruk: 
Begrepene Raufoss industripark og Raufoss næringspark har blitt brukt vekselvis i 
planarbeidet. Reguleringsplanen heter «Raufoss industripark», og området profileres per i dag 
som Raufoss industripark (se f.eks. https://raufossindustripark.no/ ). Området eies av 
eiendomsselskapet Raufoss næringspark ANS. 
 
Planprosess: 
Planarbeidet kom i gang etter at VTK varslet industriparken om at den gamle planen fra 1968 
ville bli opphevet. Området i GK hadde plan fra 1979 og denne var heller ikke oppdatert på nye 
lovverk. Første, innledende møte ble avholdt i oktober 2012. På det tidspunktet var det ikke 
innleid plankonsulent. Siden har planprosessen hatt følgende hovedmilepæler: 

- Innledende møte med RNP, Sweco, GK og VTK 16. september 2014 
- Avtale om utarbeidelse av områdereguleringsplan vedtatt av Utvalg for teknisk drift og 

plansaker den 13. april 2015 
- Oppstartsmøte med RNP, Sweco, VTK og GK den 9. mars 2015.  
- Regionalt planforum den 16. juni 2015.  
- Varsel om oppstart av planarbeid med planprogram den 25. juni 2015 med frist for 

innspill 21. august 2015. Forslag til planprogram ble lagt ut til offentlig ettersyn i samme 
periode. 

- Planprogrammet ble fastsatt av kommunestyret den 21. januar 2016. 
 

Etter fastsettelse av planprogram ble arbeidet med selve planmaterialet igangsatt. I perioden 
2016-2020 er det sendt inn flere utkast til planmateriale til kommunene, i tillegg til at det har 

https://raufossindustripark.no/


vært en pågående dialog med berørte regionale myndigheter, bl.a. i forhold til bygningsvern, 
utredningsbehov m.v. Saken ble tatt opp på nytt i regionalt planforum den 29. januar 2019. 

 

  
Figur 1: Planprosess fram til høring/offentlig ettersyn 

 

Saken ble lagt fram for førstegangsbehandling i kommunene i februar/mars 2020 (PLU sak 
16/20 den 3.3.2020, samt Utvalg for samfunnsutvikling i GK sak 18/2020 den 12.2.2020). 
Saken ble deretter sendt på høring i perioden 26.mars til 29. mai 2020. 

 
Figur 2: Reguleringsplanen for Raufoss industripark omfatter i alt ca. 3.550 dekar, hvor av ca. 2.200 dekar 
reguleres til industriformål. Se ellers planbeskrivelsen s. 46 for fullstendig arealregnskap. 
 
Innsigelser og merknader til planforslaget ved offentlig høring: 
Det kom inn ti innspill/merknader i forbindelse med høringen. Tre av disse er innsigelser. Alle 
innspillene er kommentert av forslagstiller i planbeskrivelsens kapitel 8.2. Kommunens 
vurderinger av innspillene er samlet i et eget notat, vedlagt denne saksutredningen. 
 
Ved offentlig høring av planforslaget kom det innsigelse fra følgende myndigheter: 
• Statens vegvesen (SVV) knyttet til sikring av nødvendige utredninger og påfølgende 

tiltak ved etablering av fremtidige byggetiltak. 
• Innlandet fylkeskommune (IFK), knyttet til manglende mulighet for involvering av 

fylkeskommunen som samferdselsmyndighet, samt manglende rekkefølgekrav av 
nødvendige trafikktiltak. 



• Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), knyttet til visning av vassdrag/flomveger i 
plankart. 
 

I etterkant av offentlig ettersyn er det gjennomført flere drøftingsmøter og mye dialog med 
berørte innsigelsesmyndigheter, særlig SVV og IFK. I disse møtene er det bl.a. drøftet ulike 
løsninger for hvordan innsigelsene kan imøtekommes.  
 
 
Revisjon av planmaterialet etter offentlig ettersyn/ dialog med innsigelsesmyndigheter: 
Som følge av innsigelsene, samt den påfølgende dialogen med berørte myndigheter, er det 
gjort flere endringer i planmaterialet. De mest vesentlige endringene i planmaterialet etter 
offentlig ettersyn er som følger: 
• Det er tatt inn krav om detaljreguleringsplan før etablering av ny nordre adkomst (fra fv. 

2398 Skumsjøvegen). 
• Det er satt krav om nye fagutredninger og revisjon av planmaterialet knyttet til trafikk 

m.m. Reviderte bestemmelser § 3.3 sikrer at slik revisjon skal utføres når bebyggelsen 
innenfor BI1-25 overstiger et visst nivå, og senest innen utgangen av 2040.  

• Det er satt krav om detaljreguleringsplan før videre utbygging av kontorområdene BK1 
og BK3 nærmest Raufoss sentrum. BK2 omfatter et mindre bygg regulert til bevaring 
(«Sætra»), og anses ikke å ha potensiale for utvidelse fra dagens bruk. 

• Deler av planmaterialet er gjennomgått og revidert av ekstern konsulent, på oppdrag fra 
Vestre Toten kommune, jfr. neste avsnitt. Dette gjelder særlig oppsett og formuleringer i 
planbestemmelsene. 

• Vegsystemet rett nord for dagens nordre port/ Grønndalsvegen er endret i forbindelse 
med utvidelse av Hexagon Ragasco i 2020/2021. Etter denne revisjonen får en større 
del av nye utbyggingsområder naturlig adkomst via denne, eksisterende adkomsten. 

 
I tillegg er det igangsatt mange større og mindre utbyggingsprosjekter i industriparken, mens 
planarbeidet har pågått. Disse prosjektene har blitt gjennomført på dispensasjon, men likevel 
med utgangspunkt i planmaterialet som har blitt utarbeidet. Særlig siden 2020 har det derfor 
vært mulig å revidere materialet, med utgangspunkt i erfaringer fra konkrete prosjekter. 
 
En fullstendig oversikt over endringer etter offentlig ettersyn finnes i planbeskrivelsens kap. 
6.2. 
 
Vestre Toten kommunes kvalitetssikring og revisjon av planmaterialet: 
Reguleringsplanen for Raufoss Industripark er svært omfattende, og berører mange  
fagfelt. Reguleringsprosessen har pågått over flere år, med gjentatte  
revisjoner av planmaterialet undervegs. Særlig har diskusjonen om utredningsbehovet blitt 
diskutert.  
 
Det er et ønske fra industriparken at en skal kunne gå direkte fra områderegulering, uten 
detaljregulering, direkte til byggesak. Dette krever utredninger på detaljplannivå i denne fasen, 
fordi byggesaksbehandlingen ikke skal måtte ta stilling til planmessige spørsmål i sin 
behandling av byggesaker. 
 
Vestre Toten kommune har som del av sluttbehandlinga av planen, engasjert ekstern 
konsulent (Asplan Viak AS) til å gjennomgå og kvalitetssikre deler av planmaterialet. Denne 
kvalitetssikringen har særlig fokusert på disse forholdene: 



• Planbestemmelser er gjennomgått, med tanke på at disse skal være klare og tydelige 
ved framtidig byggesaksbehandling. 

• Fagnotat for støy og overvann er vurdert, og sett i sammenheng med 
reguleringsbestemmelsene. 

• Fagnotat og bestemmelser knyttet til trafikkforhold er vurdert opp mot innsigelser og 
påfølgende drøftingsmøter med IFK og SVV. 

 
Med bakgrunn i dette arbeidet har reguleringsbestemmelsene blitt oppdatert og omstrukturert. 
Blant annet er en del unødvendige henvisninger til annet lovverk og teknisk forskrift fjernet, 
formuleringer er tydeliggjort osv. Rapport fra Asplan Viak AS ligger vedlagt. 
 
Industriparken er forelagt anbefalingene fra Asplan Viak, og har fått mulighet til å kommentere 
disse. Det vises til vedlagte notat over høringsinnspill, der også industriparkens egne innspill er 
vurdert og nærmere kommentert. 
 
Reviderte plandokumenter er oversendte innsigelsesmyndighetene den 20. mai 2022, med 
anmodning om at innsigelsene ble trukket.  
 
 
Svar fra innsigelsesmyndighetene: 
 
Statens vegvesen (SVV) 16. juni 2022: 
SVV bekrefter at deres innsigelse trekkes. SVV berømmer Raufoss industripark og VTK for 
god og konstruktiv dialog i denne prosessen, og anser sine interesser for å være ivaretatt i 
revidert planmateriale. 
 
Innlandet fylkeskommune (IFK): 
IFK behandler saken i fylkesutvalgets møte den 23. august 2022, dvs. etter at dette 
saksframlegget er ferdigstilt og behandlet i PLU. Administrasjonen har ikke fått tilsendt 
saksframlegg til Fylkesutvalgets behandling da dette saksframlegget ble ferdigstilt (ettersendes 
saken). Saken fremmes derfor til KST under forutsetning av at innsigelsen frafalles og at det 
ikke kommer nye innspill i fylkeskommunens/ fylkesutvalgets behandling den 23. august 2022. 
 
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) 30. juni 2022: 
NVE mener at deres innsigelse til høringsforslaget kan frafalles da disse punktene nå er 
ivaretatt. NVE presiserer at det ikke er gjort noen kvalitetssikring av VA-notatet i 
reguleringsplanen. Notatet inneholder generelle og overordna føringer, som skal prosjekteres 
på detaljplan/byggesaksnivå.  
 
Vurdering: 
Planarbeidet startet på tvers av kommunegrenser, og det ble etablert et godt og nyttig 
samarbeid med Gjøvik kommune. Kommunegrensen ble flyttet nord for området den 1. juli 
2020, og etter dette har Gjøvik kommune vært høringspart i saken. 
 
Raufoss industripark som samfunnsaktør: 
Gjennom prosessen har samarbeidet med industriparken blitt tettere og gitt gjensidig 
forståelse for hverandres roller. Industriparken har tatt stort ansvar for sin rolle som 
samfunnsutvikler, både på Raufoss og i regionen som helhet. Kommunen ønsker på sin side å 
tilrettelegge for rask og god behandling av saker, basert på et godt og effektivt styringsverktøy. 
 



Industriparken jobber med å åpne de områdene som ligger nærmest sentrum, for å få til bedre 
samhandling med samfunnet ellers. Dette er en spennende utvikling som kan gi nye synergier 
i framtida. Store deler av den søndre delen består av bygninger med god arkitektur og 
spennende historikk, som vil være et godt bidrag inn i sentrumsutviklinga for Raufoss by.  
 

 
Figur 3: Koblingen mellom industriparken og resten av Raufoss blir sentral i årene framover. 
 

 
Figur 4: Trafikkavvikling har vært et sentralt tema i reguleringsarbeidet.  
 
Når det gjelder trafikkavviklingen i sentrum er kommunen avhengig av et godt samarbeid med 
industriparken for å løse dette, og det har prosessen vist at vi kan klare sammen. 
Industriparken deltar som samarbeidspartner i ATP-prosessen på Raufoss (Areal- og 
Transport-Planlegging). 
 
Reguleringsplanen legger opp til utbygging i eksisterende og nye områder, men den legger 
også opp til bevaring av over 30 bygninger og anlegg fra over 120 år med industrihistorie. 
Gjennom hele reguleringsprosessen har det vært en god og konstruktiv dialog med 
Riksantikvaren og Innlandet fylkeskommune om hvilke bygg som skal bevares for ettertiden. 
Denne reguleringsplanen er derfor også viktig som en kulturminneplan for store deler av 
Raufoss. 
 



         
Figur 5-7: Over 30 bygg blir regulert til bevaring gjennom denne planen, for eksempel (fra venstre) bygningene 
10, 35 og 143. 
 
Plandokumentene: 
Det kan ikke underslås at planarbeidet har vært en lang prosess fram mot sluttbehandling. 
Prosessen har vært både komplisert og krevd mange avveiinger mellom fagområder. 
Kommunen har ikke spisskompetanse på alle fagområder, og har derfor trukket inn ekstern 
konsulent i den endelige kvalitetssikringa av reguleringsplanen.  
 
Denne kvalitetssikringa har vist seg å være svært nyttig, ved at uklare bestemmelser har blitt 
strammet opp og tydeliggjort. Unødvendig tekst har blitt luka ut, og oppsettet på 
bestemmelsene har generelt blitt mer leservennlig. I enkelte tilfeller viser det seg at 
bestemmelsene opprinnelig har vært for strenge, og satt begrensninger som ikke anses å 
være nødvendige for hverken kommunen eller forslagsstiller.  
 
Raufoss industripark har hele tiden fremhevet behovet for en fleksibel plan, men også en plan 
som gir mulighet for rask behandling av byggesaker. Disse to ønskene stiller store krav til 
hvilke forhold som skal vurderes, og hvilke utredninger som må gjennomføres. Disse ønskene 
har også gitt grunnlag for innsigelsene fra IFK og SVV, ettersom det nettopp er stor usikkerhet 
til hva som skal etableres, og hvilke samfunnsmessige konsekvenser dette i så fall vil få.  
 
Gjennom innsigelsene og den påfølgende prosessen er det avklart at flere forhold vil kreve 
egne planprosesser i framtiden, for eksempel ytterligere utbygging av kontorområdene sør i 
industriparken. Også etablering av en ny nordre avkjørsel vil forutsette en egen 
reguleringsplan for nedre del av Skumsjøvegen.  
 
Som det framgår av innspillene i sluttfasen, er heller ikke industriparken og kommunen 
nødvendigvis enig i alle enkeltforhold. Plandokumentene i sin nåværende form er samlet sett 
et kompromiss mellom ulike interesser og ønsker, etter en lang og omstendelig prosess. 
 
Kvalitetssikringa har i denne forbindelsen fokusert på forholdet mellom bestemmelser og 
planbeskrivelse. Ved utarbeidelse av ny plan- og bygningslov i 2008 fikk planbeskrivelsen en 
mer sentral rolle, som grunnlag for tolkinger av bestemmelsene. Dette er nærmere utdypet i 
regjeringens veileder til reguleringsplaner (Reguleringsplanveileder - regjeringen.no), side 53: 
 

Planbeskrivelsen skal beskrive planens mål, hovedinnhold og virkninger, og 
tilpasses omfanget i den enkelte plansaken. I planbeskrivelsen kan 
bestemmelsene til planen forklares, utdypes og begrunnes nærmere. Det er derfor 
viktig at den gir en nøyaktig og god fremstilling av planforslaget, og hvordan det 
endrer planområdet og påvirker omgivelsene. For å gi et best mulig grunnlag for 
medvirkning og beslutninger er det viktig at planbeskrivelsen får frem alle sider ved 
planen og gir en riktig beskrivelse av planforslaget. 
 
Fordi planbeskrivelsen skal være et grunnlag for senere tolkning av vedtatt plan, er 
det viktig at den gir en dekkende beskrivelse av selve planløsningen som ligger til 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/reguleringsplanveileder/id2609532/


grunn for det endelige planvedtaket. Planbeskrivelsen må også gjøre rede for 
hensynene bak planbestemmelser og plangrep, for å kunne være 
tolkningsgrunnlag ved søknad om dispensasjon. (…) 
 

Plandokumentene er oppdatert og revidert helt fram til sluttbehandlinga. Selv om 
bestemmelsene framstår som gode og tydelige per i dag, viser erfaringer fra andre 
reguleringsplaner at det i framtiden kan oppstå behov for å tolke intensjonen bak en 
bestemmelse, dvs. «hva var egentlig meningen med denne bestemmelsen?» Dette er særlig 
aktuelt for et så stort og variert næringsområde som Raufoss industripark, der det må antas at 
nye typer industri vil komme i årene framover. 
 
Planbeskrivelsen bærer preg av å ha blitt til gjennom en lang prosess, der mye først har blitt 
avklart gjennom innsigelsesprosessen våren 2022. Den vil følgelig være noe svak på noen 
områder. På enkelte punkt – for eksempel kap. 5.1. «Veger (standarder) og tomter», framstår 
planbeskrivelsen mer som et partsinnlegg knyttet til utbyggingskostnader. Kommunedirektøren 
legger derfor til grunn at ikke bare planbeskrivelsen, men også kommunens eksterne 
kvalitetssikring, innsigelsene og innsigelsesavklaringene, må legges til grunn for tolking av 
planbestemmelsene i denne reguleringsplanen.   
 
Erfaringer fra byggesaksbehandling i industriparken: 
Kommunen har gjennom hele planprosessen behandlet nye byggesaker i industriparken, og 
disse varierer fra enkle tilbygg til store, nyetableringer. Etter at forslag til reguleringsplan ble 
lagt ut på høring våren 2020, har plandokumentene blitt trukket aktivt inn i behandlingen av 
slike byggesaker.  
 
For at intensjonen om rask behandlingstid i byggesaker skal være mulig, har det vært viktig for 
kommunen at planen er entydig og lett forståelig. Byggesaker vil i mange tilfeller kun ha tre 
ukers saksbehandlingstid, og det kan i slike tilfeller ikke være tvil om ordlyden i 
bestemmelsene. I byggesaksbehandlingen skal det heller ikke være nødvendig å gjøre 
overordna, planfaglige vurderinger. 
 
For å kvalitetssikre byggesøknader har industriparken i samarbeid med kommunens 
byggesaksavdeling derfor utarbeidet en egen sjekkliste, der krav og vilkår i reguleringsplanen 
systematisk gjennomgås og vurderes. Dette – sammen med jevnlige statusmøter og tidlig 
dialog i enkeltsaker, vil lette de enkelte byggesaksprosesser. 
 
Gjennom arbeidet med konkrete byggesaker har det også blitt avdekket flere forhold, som har 
gitt grunnlag for revisjon av planmaterialet. Dette dreier seg om tiltak som har vært i strid med 
planens høydebestemmelser, eller eksisterende bygg som er plassert i områder regulert til 
parkbelte. 
  
En større utvidelse av Hexagon Ragasco ble planlagt og omsøkt vinteren 2021. Som tidligere 
nevnt, var denne utbyggingen ikke i tråd med industriparkens egne reguleringsforslag, og 
plankartet er derfor revidert mhp. byggeområder og vegsystem. Denne byggesaken viste også 
at det var betydelige svakheter med planmaterialet knyttet til overvannshåndtering.  
 
Planmaterialet – herunder fagnotatet knyttet til vann, avløp og overvann, la betydelig vekt på 
grønne og framtidsrettede løsninger; åpne dammer og regnbed, grønne tak og blå-grønne 
korridorer. Den konkrete byggesaken avvek betydelig fra disse anbefalingene, ved å legge til 
rette for lukkede løsninger med sluk, rør og kontrollert avrenning/infiltrasjon. Dette kan til en 
viss grad forsvares, ettersom det er snakk om industrier med helt andre behov enn f.eks. 
boligområder og parker. Samtidig viser de økende klimautfordringene at det også på 



industriområder må legges opp til mer åpne og fremtidsrettede løsninger for 
overvannshåndtering.  
 
Erfaringene fra denne konkrete saken har gjort at overvann ble satt opp som et prioritert 
område for den eksterne kvalitetssikringen av planmaterialet. Det er blant annet gjort 
betydelige endringer i planbestemmelsene knyttet til overvann etter denne byggesaken. 
 

  

Figur 8: Utbyggingen av Hexagon Ragasco i 2021 medførte at reguleringsplanen måtte revideres på flere 
områder. 
 
Endringer i plankart og planbestemmelser ved sluttbehandling: 
Selv om det er gjort et omfattende arbeid med planmaterialet, er det framkommet noen mindre 
endringer og presiseringer som må innarbeides i planmaterialet ved sluttbehandlingen. 
 
Plankartet er ikke helt oppdatert i forhold til de siste revisjonene av planbestemmelsene. Det 
forekommer derfor noen eldre betegnelser, knyttet til bestemmelsesområder omtalt som VOV, 
VBM, VBR, VFA og BU, i innsendt plankart. Her skal betegnelse fra reviderte 
planbestemmelser benyttes. 
 
Bestemmelsene § 2.2 punkt 1 stiller krav om involvering av Innlandet fylkeskommune i 
framtidige enkeltsaker. Det forutsettes at det i forbindelse med innsigelsesprosessen avklares 
at denne formuleringen kan strykes. 
 
Bestemmelsene § 2.12 (om fjernvarme) stiller krav om at alternative løsninger for 
energiforsyning skal forelegges kommunen for godkjenning. Etter innspill fra industriparken 
foreslås denne endres til følgende: 
 

«Nye bygg som er innenfor 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.» 

 
Konklusjon: 
Kommunedirektøren mener at planforslaget er godt gjennomarbeidet, utprøvd og 
kvalitetssikret både hos overordnede myndigheter og hos ekstern konsulent. Forutsatt at 



enkelte mindre endringer i kart og bestemmelser utbedres, og at Fylkesutvalget trekker 
innsigelsen, kan derfor reguleringsplanen nå vedtas.  
 
Raufoss industripark og Vestre Toten kommune vil med dette vedtaket ha et godt grunnlag for 
videre utvikling av regionen med Raufoss som Innlandets industrihovedstad. 
 

 

 

Bjørn Fauchald  

Kommunedirektør  

  

 

        


