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Merknader og ytterligere innspill til enkelte paragrafer i de foreslåtte reguleringsbestemmelser 
Vi viser til vår oversendelse den 12.04.2022 - Revidert planforslag for 2.gangs behandling for områderegulering 
av Raufoss Industripark. Forut for innsendelsen i møte og gjennom korrespondanse tidligere i år ble det besluttet 
at vi skulle bearbeide de nødvendige plandokumenter, mens kommunen selv skulle holde i 
reguleringsbestemmelsene og revidere disse. Ifm. vår nevnte oversendelse la vi inn noen merknader og 
kommentarer, da vi mente at disse ikke ivaretok RNP sine interesser i tilstrekkelig grad.  

Den 24.05.2022 mottok både RNP og vi, Sweco som plankonsulent, kopi av oversendelse sendt overordnede 
myndigheter som har hatt innsigelse til planforslag ifm. offentlig ettersyn. Vi registrerte her at enkelte av våre 
merknader til paragrafer i bestemmelsene av særlig betydning/ konsekvens for RNP ikke har blitt hensyntatt 
eller kommentert på noen måte.  

Den 07.06.2022 sendt vi e-post til planavdelingen med anmodning om et møte med dem for å gå igjennom disse 
merknader som ikke er hensyntatt. Vi mottok til svar: 

«Dere har fått vårt forslag til bestemmelser og gitt mulighet til å kommentere dette. Vi har vurdert disse 

deres innspill vil framgå av saksframlegget til politisk behandling når det er godkjent av kommunedirektøren. 
Dere har selvfølgelig vanlig klagerett på vedtaket.» 

RNP mener det er uheldig og noe bekymringsfullt at planavdelingen legger opp til en slik strategi nå ifm. med 
sluttbehandlingen, tatt i betraktning at RNP i samarbeid med kommunen (og tidligere også med Gjøvik 
kommune), har arbeidet med planen i 7 år. Vi er av den oppfatning at det ville være mer hensiktsmessig å avklare 
de siste detaljer før sluttbehandlingen, slik at man kan unngå klagebehandling og i verste fall utsatt 
rettsvirkning av planen.  

 

*  *  * 

I det følgende følger RNP sine merknader, samt ytterligere innspill knyttet til de paragrafer som RNP mener at 
ikke ivaretar deres behov i tilstrekkelig grad. RNP ber om at disse blir nøye vurdert før vedtak fattes. 
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§ 2.1 Krav til situasjonsplan: 

 

RNPs merknad: 

RNP hadde foreslått "for området knyttet til det omsøkte byggetiltak" med den begrunnelse i at enkelte av 
områdene er meget store, og at disse fort kan omfatte flere bygg, og disse igjen trolig ikke omsøkes samtidig. 
RNP vet ikke hvilke aktører som ønsker å etablere seg, hvor stort bygg/ store bygg og heller ikke hvor stort behov 
den enkelte har. Derfor mener RNP at det er uhensiktsmessig og urimelig å stille krav om slik helhetlig 
situasjonsplan dersom aktøren kun trenger f.eks. 1/3 av et byggeområdet. RNP mener at det bør være 
tilstrekkelig å kunne sette en avgrensning som er tilstrekkelig stor nok for å ivareta behovet for det fremtidige 
omsøkte tiltak. 
 

§ 2.2. Særlige dokumentasjonskrav ved søknad om byggetillatelse (utover SAK)  

Punkt 6: 

 

RNPs merknad: 

I RNP sitt forslag var det lagt inn krav om utarbeidelse av mobilitetsplan ved etableringer med mer enn 50 heltids 
arbeidsplasser.  RNP oppfatter at forslag til formulering medfører uforholdsmessig mye arbeid ved mindre 
etableringer. Det bør stilles enklere utredningskrav for mindre etableringer enn for de store industri-etableringer 
med omfattende transportbehov. RNP minner om at trafikkanalysen og de omfattende krav til nye utredninger 
som er satt når man går over de nevnte 65 000 m2.  
 
RNP mener at bestemmelsen fører til fører til negativ forskjellsbehandling ift. konkurrende tilbydere av tomter for 
etablering, ved at det stilles unormalt strenge krav i denne reguleringsplanen sammenliknet med andre planer i 
kommunen/ regionen. For ordens skyld gjengis den ordlyd som RNP foreslo: 
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§ 2.8 Støy: 

 

RNPs merknad: 

RNP registrerer at punktlisten er hentet fra Kommuneplanens arealdel og dens retningslinjer knyttet til fortetting 
i boligområder og krav til størrelse for MUA. Ville det ikke vært ryddigere å henvise til kommuneplanen, slik det er 
gjort i § 2.17 vedr. skilt og reklame? 

Når det er sagt så opplever RNP dette som veldig detaljert og vanskelig å forholde seg til, herunder vurdering av 
hver enkelt bolig som berøres og deres størrelse på uteoppholdsareal. RNP er uansett pliktig til å forholde seg til 
T-1442, og det er bl.a. stilt krav om støyfaglig utredning inkl. beskrivelse av nødvendige avbøtende tiltak. 

 

§ 2.11 Parkering: 

Avsnitt 4: 
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Vår oppfatning er at man tidligere i prosessen ble enige om at dette avsnittet skulle flyttes inn i 
planbeskrivelsen. 

 

§ 2.12 Energiforsyning: 

 

RNPs merknad: 

RNP er tilfreds med formuleringen, dog stiller RNP spørsmål ved hvilken hjemmel kommunen har til å kreve at 
alternative løsninger skal godkjennes av kommunen? Dette er en privat eiendom/ industripark og det burde være 
opp til parken selv om de velger en annen relevant og fornybar energiløsning.  

 

§ 2.16, punktet om Overflatevann  

2.avsnitt: 

 
RNPs merknad: 

RNP foreslår å bytte ut "Eksisterende vannveger" med "Vannveier med årssikker vannføring skal..." (som en 
presisering). Dette henger da bedre sammen med de hensynssoner og bestemmelsesområder som fremgår av 
plankartet.   
 

3. avsnitt: 

 

RNPs merknad: 

I forbindelse med vår siste reviderte innsendelse av planforslaget, ble vårt overvannsnotat bearbeidet. RNP er av 
den oppfatning at endelig valg av de meste egnede løsninger først bør avklares når man vet hvilke konkrete 
tiltak/  prosjekter som skal gjennomføres. Det vises til forslag til ny samlet ordlyd for hele paragrafen nedenfor.  

4. avsnitt, ref. 5.avsnitt: 

 

RNPs merknad: 

RNP foreslo i okt. -21 "kan kreve" i 4.avsnitt, og ønsker at ordlyden endres til dette. Dette blir da en logisk 
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sammenheng med 5. avsnitt (kan kreve).  
Også verdt å bemerke at dette henger sammen med 1.avsnitt hvor det er stilt krav om en detaljert plan for 
overvannshåndteringen, som skal godkjennes av kommunen.  
 

Forslag til ny samlet ordlyd om overflatevann: 

For punktet og hele ordlyden om overflatevann foreslår RNP følgende ny samlet ordlyd som erstatter den som 
fremgår nå. Dette for å fange opp industriparkens behov i større grad: 

"Ved etablering av nye næringsarealer skal det utarbeides en detaljert plan for overvannshåndtering  
som skal godkjennes av kommunen, jfr. § 2.2.4. Overvannshåndteringen skal bygge på tretrinnsstrategien 
(infiltrasjon, fordrøyning og trygg bortledning).  

Planen skal legge til rette for at sammenhengende blågrønne strukturer bevares og utvikles for å legge til rette 
for å sikre flomveier, fordrøyningsmagasin og biologisk mangfold. Ved utbygging i nye områder skal 
overvannshåndteringen og flomveier søkes løst med åpne løsninger, og vannveier med årssikker vannføring skal 
opprettholdes med dagens funksjon og kapasitet.   

Nye utbyggingstiltak skal ha lokal overvannshåndtering (LOH), og skal bygge på de til enhver tid  
gjeldende klimaprofiler. Grunneier er ansvarlig for at det til enhver tid er tilstrekkelig kapasitet for fordrøyning og 
infiltrering av overvann på egen eiendom. 

Kommunen kan kreve egne anlegg for oppsamling, fordrøyning, rensing og bortleding av  
overflatevann fra bebyggelse, veier og andre arealer. Kommunen kan videre kreve at aktuelt byggeområde skal 
vurderes i sammenheng med tilgrensende områder, flomveier og vassdrag.   

Infiltrering og fordrøying av overvann skal dimensjoneres for 20-års nedbørshendelse. Flomveier skal  
dimensjoneres for 200-års nedbørshendelse. Kommunen avgjør hva som skal legges til grunn for  
dimensjonering av overvannsløsninger, hvilke IVF-kurver evt. andre beregningsmåter/  metoder samt  
krav til klimatillegg."  
 

§ 5.2, Gang og sykkelveg  

 

RNPs merknad: 

RNP antar at det dessverre ved forglemmelse fortsatt står det at gang- og sykkelveger/  fortau skal følge 
vegvesenets normaler, da det ila. den siste tids dialog var enighet om at parken skal benytte seg av sine egne 
normaler. Parkens normaler vil i all hovedsak følge vegvesenets normaler, dog kanskje med enkelte unntak.  

Dette har blitt rettet i §§ 5.1 Kjøreveg og 5.4 Parkeringsplasser. RNP ber om at § 5.2 rettes tilsvarende som disse. 

 

Avslutningsvis så aksepterer RNP alle øvrige foreslåtte endringer og de presiseringer som er gjort i 
reguleringsbestemmelsene.  

Vi ber om at dette notatet vedlegges i sin helhet ifm. sluttbehandling i Planutvalg og Kommunestyret.  

Mvh og pva. RNP 

 

 

Geir Hoff 

Prosjektleder for Sweco Norge AS 


