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Forord
En godt gjennomført prosess med bred involvering har gitt oss vår nye kommuneplan 
2011-2023. Arealdelen er nå vedtatt og vil være utgangspunkt for planarbeide og utvikling 
av kommunens delplaner, reguleringsplaner og handlingsplaner. Her finner du plankart 
med tilhørende planbestemmelser og retningslinjer. Disse er juridisk bindende.

For vår kommune som ønsker å være Livskraftig og Levende vil Arealdelen sammen med 
Samfunnsdelen være nøkkelen for videre utvikling av kommunen. Vi er som kommune liten 
nok til å bli godt kjent, men stor nok for gode opplevelser og muligheter for å få en god 
livskvalitet i vår hverdag. Dette gir et godt planverk grunnlag for. 

Den nye kommuneplanen 2011-2023 ble det som vi håpet på, nemlig et lagarbeide. 
Takk til dere alle som bidro i forarbeidet, innbyggere som ansatte, og dere som nå har 
utarbeidet den endelige planen.

Grue kommune 08.04.2013

Niels-F Rolsdorph
ordfører

1.  GENErELT
Arealdelen består av en planbeskrivelse, et plankart med tilhørende planbestemmelser 
og retningslinjer. Plankart og bestemmelser er juridisk bindende. Arealdelen skal 
legges til grunn for videre detaljplanlegging både for bevaring og utbygging, samt gi 
føringer for den løpende saksbehandlingen. Grunnlaget for arealdelen er Plan- og  
bygningsloven av 1. juli 2009, der også arealformålene beskrives. Forhold som  
gjelder for disse formålene i Grue kommune fremkommer i planbestemmelsene og 
retningslinjene. Til grunn for de arealendringene som er gjort i denne planen ligger 
også Forskrift om konsekvensutredning og kriterier i vedtatt Planprogram.  
Arealendringene er utredet i henhold til gjeldende lovverk. 

2.1 Boligområder
I kommuneplanens samfunnsdel legges det til rette for mange nye boligtomter i planperioden. Viktige forut-
setninger for planarbeidet er sikring av den enkeltes eiendomsrett og ønsket om å bidra til levende bygder, 
bl.a gjennom å tillate større grad av spredt utbygging i deler av Grue. Innspill fra de enkelte grunneierne har 
derfor stått sentralt i planarbeidet. I forhold til gjeldende plan er det lagt inn 201 daa med nye boligområder.

2.2 Fritidsbebyggelse
I planforslaget er det lagt inn 310 daa med nye områder til fritidsbebyggelse, på bakgrunn av kommunens 
ønsker og innspill fra grunneiere. Samlet bør byggeområdene fra gjeldende kommuneplan, samt foreslått 
områder, være tilstrekkelig tilgang for byggeområder for fritidsbolig i 4-års perioden.

2.3 Næringsområder
I planforslaget er det lagt inn 187 daa med nye næringsområder i forhold til gjeldende plan. I forhold til  
tidligere plan, er arealet reduset med ca. 130 daa.

2.4 LNF-områder
Det meste av kommunen er angitt som LNF-områder (landbruks-, natur- og frilufts, samt reindrift). 

LNF-områder med tillatt spredt boligbebyggelse og fritidsbebyggelse.
I tråd med ønske om å tilrettelegge for spredt boligbygging legges det ut noen nye områder for LNF med tillatt 
spredt boligbygging. I tillegg videreføres og justeres noen av områdene for LNF med tillatt spredt bolig- 
bygging fra gjeldende kommuneplan. I noen av områdene tillates også spredt fritidsbebyggelse. Det tillates 
i alt etablering av 51 boliger og fritidsboliger i disse arealene i planperioden, hvorav 9 boliger/fritidsboliger er 
nye i forhold til gjeldende plan. Gjennom planbestemmelsene sikres at spredt bolig- og fritidsbebyggelse ikke 
kommer i konflikt med landbruksinteresser eller natur- og verneverdier.
I tråd med Vestmarkaplanen tillates det spredt fritidsbebyggelse i 5 områder i Vestmarka.

2.5 Offentlige tjenesteyting
Som følge av at skolestrukturen er endret, er flere av de gamle skolene og barnehagene solgt eller  
planlegges solgt til bruk for andre formål. Det er ikke lagt inn nye områder for offentlig tjenesteyting.

2.  ArEALForMÅL  
     oG HENSYNSSoNEr
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2.6 Grønnstruktur
Ny plan- og bygningslov legger opp til større fokus på sikring av friluftsområder. Grønnstruktur er et nytt 
arealformål som tidligere inngikk dels i byggeområde, dels spesialområde og friområde. Med grønnstruktur 
menes et sammenhengende, eller tilnærmet sammenhengende, vegetasjonspreget område som ligger  
innenfor eller i tilknytning til bebyggelse / tettsted. I planen er viktige grøntområder (turdrag, parker, fri- 
områder mm) i byggesonen som tidligere var avsatt til friområde nå endret til arealformål grønnstruktur,  
med unntak av enkelte områder som i dag fungerer som friområde.

2.7 Hensynssoner
Hensynssoner går på tvers av arealformålene og avgrenser områder der spesielle hensyn skal vektlegges  
i den videre planleggingen. Det er lagt inn hensynssoner for områder med fare for flom, områder som er 
båndlagt etter naturvernloven (Naturmangfoldloven), område som båndlegges for regulering med sikte på 
bevaring og områder hvor gjeldende reguleringsplan skal gjelde.

Flom
Det er i planutkastet lagt inn hensynssone ”flomfare” i områdene langs Glomma som ligger innenfor 
200-årsflom.

Etter flommen i 1995 er det utført betydelige forsterkningsarbeider ved Gruetjernet. Hele verken er forsterket 
og hevet med 1 meter. Dette gjør at Kirkenær i dag må anses som godt sikret mot den store katastrofen med 
et gjennombrudd i nord, slik det nesten skjedde i 1995, og som kan medføre at Glomma tar nytt løp tvers 
over Kirkenærflata. NVE har kvalitetssikret verken for en eventuell 500-års flom.

Vernete områder
I Grue omfatter dette alle naturreservatene og vassdra-
get Rotna som er vernet gjennom annet lovverk.

Kulturminner
I gjeldende kommuneplan ble en del bygninger og byg-
ningsmiljøer i Namnå og Grinder, samt gårdsanlegget 
på Grøset og Røgden bruk båndlagt med sikte på re-
gulering til spesialområde bevaring. Ingen av område-
ne er regulert, og båndleggingen er utgått. Områdene 
i Namnå og Grinder er nå avsatt til bolig eller kombi-
nert formål bolig/forretning. Grøset og Røgden bruk 
er LNF-område. Område ved jernbanebebyggelsen i 
Kirkenær foreslås båndlagt med sikte på regulering til 
spesialområde bevaring.

Kulturminneloven gjelder uavkortet i hele planområdet. 
Foreslåtte nye byggeområder antas å ha betydelig  
potensial for funn av automatisk fredede kulturminner 
under markoverflaten.

3.1 Samferdsel
Framtidig hovedvegsystem
Det er vist korridor for ny Rv 2 basert på alternativ Kort omlegging i kommunedelplan for Rv 2 med  
følgende hovedelementer:
•    Korridor for framtidig Rv 2 reserveres i en bue vest for Kirkenær relativt nær opp mot eksisterende   
 bebyggelse. Tilknytning til lokalvegsystemet med tre kryss forutsatt utformet som rundkjøringer:  
 ved Skaslien gjestgiveri i nord, ved Bruvegen i vest og ved Rådhuset / fv201 i sør. Detaljutforming av  
 kryssene fastsettes i ny reguleringsplan.
•  Korridor for ny «industriveg» fra Rv 2 ved Skaslien gjestgiveri i nord og over/ under jernbanen og med   
 tilknytning til tidligere bygd etappe av framtidig Fv404 fra Fv201 Finnskogvegen nordover i østkanten av  
 industriområdet. Når den nye industrivegen er ferdig stenges en sikret planovergang over jernbanen sør  
 for Kirkenær stasjon for tungtrafikk. Om den også skal stenges helt for biler vurderes fortløpende. 
    Ny industriveg prioriteres høyere enn en omlegging av Rv 2.
•  Andre prioriterte etapper for utbedring av Rv 2 sør for Kirkenær er utbedring av veglinjen ved Voll.

Gang- / sykkelveger
Framtidige gang- og sykkelveger i Kirkenærområdet (ikke i prioritert rekkefølge):
 a) Fra Kirkenær til Namnå langs Rv 2 til avkjøring til Namnå, kryssing av jernbanen sør for bensinstasjon.
 b) Fra Grue kirke sørover langs nåværende Rv 2 helt til Brynn.

 c) Gang-/ sykkelvegforbindelse lang østsiden av sentrum fra brannstasjonen forbi jernbanestasjonen med  
         innføring i boliggate sør for Grue Landbrukssenter, og fram til ny undergang under Fv 201 Finnskog-

     vegen inn til skolen.

Foreslåtte endringer
•   Vei over I1 foreslås tatt ut. Det er ikke behov for veg pga endring av utbyggingsfeltet I1.
•   Veiforbindelse til eiendom gbnr. 15/9 foreslås lagt fra ny omkjøringsveg og nordover langs jernbanen.  
    Dette blir ny adkomst når eksisterende jernbaneovergang fjernes. Trasé bestemmes gjennom regulering.
•   Det foreslås noe justert trasé for gang- og sykkelveg mellom Kirkenær og Namnå beskrevet i pkt a) over.   
    Traséen bestemmes gjennom regulering av Statens vegvesen.

3.2 Boligområder og LNF-områder med spredt boligbebyggelse
Kirkenær
I byggeområde betegnet som B3 er det satt opp 16 vertikaldelte boliger og 8 rekkehus. Omtrent halvparten 
er solgt og resten leies ut. B3 har en tomtereserve på ca. 30 daa. Minst 50 % av det gjenstående området 
skal ha konsentrert småhusbebyggelse lengst mot øst (småhus, rekkehus, kjedehus), mens inntil 50 % av det 
gjenstående området lengst mot vest kan bebygges med eneboliger. Eneboligtomtene skal ha en gjennom-
snittelig størrelse på maksimum 0,8 daa.

I byggeområde betegnet B8 er det bygget 2 firemannsboliger, 7 tomannsboliger og 1 enebolig. Avgrensning 
av B8 er justert i henhold til utbygging. I dette området er det en tomtereserve på ca. 20 daa.

På Kirkenær må også muligheter som finnes for fortetting utnyttes, både i eksisterende boligområder  
og i sentrum. I handlesentrum bør det fylles på med boliger i 2. etasje. Det har ikke vært interesse for  
boligblokker (bygninger i 3 eller flere etasjer) i Grue.

3.  KIrKENÆr, BErGESIdEN 
     oG FrYSJØEN

SB1
Målestokk 1:10 000

N
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Kirkenær
Målestokk 1:10 000

N

Fv 201

Bergesiden
Det er fortsatt ca. 15 ledige regulerte tomter i Bergesiden i eksisterende boligfelt. Bergesiden må fortsatt stå 
for et tilbud av eneboligtomter i Kirkenær sammen med det som er nevnt for Kirkenær. I område B11 er det 
antatt plass til to tomterekker med til sammen 10-12 boliger.

LNF-områder med tillatt spredt boligbebyggelse
Det er avsatt 3 LNF-områder hvor det er tillatt spredt boligbebyggelse; Ett område ved Gamle Kongeveg vest 
for Kirkenær sentrum (SB1) og to områder øst for Bergesiden (SB2 og SB3). Forlengelsen av gang/sykkel-
vegen langs Finnskogvegen må være på plass før utbygging i SB2 og SB3. Utbygging i område SB3 kan 
imidlertid ligge noe lenger fram i tid da det må sees i sammenheng med framføring av vann- og avløps- 
ledninger til Tjura.

Endringer
•   B9 – Et nytt område ca. 7 daa ved Bruvegen (tidligere friomåde F4) tilrettelegges for eneboliger. Området 
    ligger øst for korridor for omkjøringsveg som er definert som grense for boligområde. B9 berører problem-
    stilling om jordvern. Det er gjennomført KU.

•   B10 – Nytt område ca. 130 daa nord for Bergesiden tilrettelegges for ca. 15 eneboliger. I eksisterende 
    boligfelt i Bergesiden er det en tomtereserve på ca. 15 tomter. I samfunnsdelen er det uttalt at utvikling skal 
    skje ifm eksisterende bebyggelse. Feltet ligger i tilknytning til eksisterende boligområde med nærhet til  
    natur. Forslaget vil gi et tilbud som er forskjellig fra det som allerede finns av boligtomter.

•   B12 – Nytt område ca. 21daa nord for Fv 201 tilrettelegges for ca. 14 eneboliger.

•   Område SB1 for spredt boligbygging er utvidet vestover med tomten der den gamle trevarefabrikken lå   
    med mulighet for 2 eneboligtomter. Fabrikken er nedbrent, og tomten har stått ubebygd i mange år. 
    Område rundt er avsatt til spredt boligbygging noe som også bør omfatte denne eiendommen.

•   Område SB2 for spredt boligbygging er redusert i størrelse på grunn av nye forslag om utbyggingsfelt 
    for boliger .

Framtidige boligområder videreført fra tidligere plan
Område   Areal i daa  Kommentar  
B1   3  Kombinert formål i reguleringsplan.
B2   6  Fortetting i et eksisterende boliogområde. Det bør bygges ut 
med      konsentrert småhusbebyggelse. (6 boliger i rekke)
B3   30  Variert boligområde. Adkomst til området er fra Bruvegen i sør.
B4   15  Ferdig regulert til eneboliger.
B7   11  Område B7 tilrettelegges for blandet formål med plass til mindre  
     kontor/service i tillegg til boliger.
B8   28  Variert boligområde.Eneboliger.
B11   14  Eneboliger. Bergesiden.
SUM   107
LNF-områder med spredt boligbebyggelse videreført fra tidligere plan 
Område   Ant. boliger  Kommentar
SB1   4  Område ved Gamle Kongeveg vest for Kirkenær.
     Tilknyttet offentlig vann og avløp.
SB2   6  Område nord for Fv 201 og nordøst for boligområdet på  
SB2      Bergesiden.er forholdsvis enkelt å tilknytte offentlig avløp.
SB3   6  Område sør for Fv 201 på begge sider av Opåsveien 
     sørover mot Tjura.
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3.3 Fritidsbebyggelse
Endringer
•   HB1- Nytt område, ca. 5 daa, ved Frysjøberget gamle skole tilrettelegges for totalt 3 fritidsboliger/boliger. 
Det er gjennomført KU. Det finnes ikke vann og avløpsnett i nærheten, og det er behov for lokal løsning for 
vann og avløp.

3.4 Næringsområder

Endringer
•   S3 - Område vest for Esso og sentrumsgården og sør for omsorgssenteret, ca. 1,3 daa, tilrettelegges  
    for ny næringsvirksomhet.

•   S4 - I område nord for gartneri, ca. 4,3 daa, tillates oppføring av bolig i tilknytning til næringsdriften  
    på eiendommen.

•   Område S11 i Bergesiden, ca. 2,5 daa, omdisponeres til grønnstruktur.

•   Område I1 er reduseres i størrelse med ca. 60 daa. Vestre del omdisponeres til grønnstruktur - friområde. 
    Dette arealet er erstatning for areal ved Gressbanen nord for Skaslien som berøres i forbindelse med ny 
    veg til industriområdet. Østre del langs Fv 404 foreslås omdisponert til grønnstruktur.
•   Område I3 er tatt ut og tilbakeført til LNF-område. Det er ønskelig å begrense næringsområder innenfor 
    planlagt omkjøringsveg.

•   I4 Nytt område på ca. 110 da øst for eksisterende industriområde på Kirkenær tilrettelegges for ny  
    næringsvirksomhet med følgende begrunnelse:

Utviklingstrekk for Grue kommune
Folketallet i Grue har gått ned med over 30 % siden 1950-tallet og er i dag ca. 5.000. Dette skyldes i stor grad 
rasjonalisering i jord- og skogbruket, hvor man bl.a. regner med at over 1.000 arbeidsplasser ble borte bare i 
skogbruket. Sysselsettingen har gått jevnt nedover, vi har fått større utpendling og skjevere aldersfordeling.

Grunnlaget for vekst
På industriområdet på Kirkenær finnes i dag mange gode bedrifter. Her er Norges mest moderne bio- 
brenselanlegg, Solør Bioenergi, med stort overskudd av prosessvarme som går rett til værs. Bergene Holm, 
som er et av landets største sagbruk og skjærer ca. 200.000 m3 furu finnes i samme område, sammen med 
bl.a. bedrifter som Moelven, Solør Treimpregnering, Luxo/Glamox og Hunter Douglas. Her er gode muligheter 
for ekspansjon.

Framtidige næringsområder videreført fra tidligere plan
Område   Areal i daa  Kommentar  
S1   4  Område for utvidelse av gartneri/hagesenter
S2   6  Område for utvidelse av Skaslien gjestgiveri. Rest av nåværende  
              Gressbanen som blir avskåret av ny industriveg. 
     Veglinje og arealbruken vurderes på nytt i reguleringsplan.
I1   85  Område med konsentrert næringsutbygging, vedtatt regulerings-  
     plan. Lettere industri og mer publikumsorientert virksomhet enn 
     industriområdet lenger nord.
I2   80  Område for utvidelse av eksisterende industri og nye 
     virksomheter.
SUM   175

Bergesiden
Målestokk 1:10 000

N
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I Grue finnes dessuten nord-Europas største bedrift innen potetpakking (ca. 50.000 tonn poteter pr. år),  
trykkeri/grafisk bedrift som var først i Norge med Svanemerke og ISO-sertifisering og mange gode reise- 
livsbedrifter.
Det nye næringsområdet (I4) er en integrert del av tettstedet Kirkenær, har god infrastruktur (veg, vann,  
avløp), har tilgang til rimelig energi (fjernvarme og prosessvarme) og ligger nær Kirkenær sentrum og nær 
Rv. 2, Fv. 201 og jernbanen.

Begrensning
Den største begrensningen for utvikling av kommunen er mangel på attraktive og byggeklare nærings- 
områder. Hele Glommadalføret gjennom Grue er dyrket mark, fra Kongsvingers grense i sør til Åsnes  
grense i nord og langt opp i bergesidene i vest og øst. Det er umulig å finne egnede næringsområder  
utenom dyrket mark.
Grue kommune trenger kompetansearbeidsplasser innen for eksempel service, IKT, høgteknologi,  
forskning og utvikling m.v., men disse blir som oftest lokalisert til byer og regionsentra. Derfor er vi også  
i framtida avhengig av å utvikle tradisjonelle produksjonsbedrifter og bedrifter innen videreforedling av jord- 
og skogbruksprodukter.

Muligheter
Muligheten ligger i å utvikle et attraktivt næringsområde på Kirkenær, som er tilrettelagt for de bedriftene som 
har behov for utvidelser, for nye bedrifter som ønsker å flytte hit og for bedrifter som har særskilt behov for 
rimelig overskuddsvarme (f. eks. gartnerivirksomhet og annen energikrevende produksjon). Dette kan gjøres 
ved å utvide tettstedsgrensen innenfor den planlagte omkjøringsvegen og bygge videre på den infrastruktur 
og energi som ligger i industriområdet like ved siden av, i stedet for å ta hull på nye områder. Arbeidet med 
reguleringsplan for hele industriområdet er godt i gang.
Kommunen må arbeide aktivt for å nå målene i den nye kommuneplanens samfunnsdel om ”Nyskaping,  
videreutvikling av produkter og økt videreforedling av produkter fra jord- og skogbruk.” På den måten kan 
også Grue bidra til å oppfylle den ønskede veksten i folketallet som fylkesmannen og fylkesrådet la fram  
i slutten av februar 2012. En jevn vekst i hele Hedmark innebærer at Grue må ha en vekst på ca. 700  
innbyggere fram til 2020.

Hva kan kommunen gjøre for å få frigitt det planlagte næringsarealet I4
Kommunen vil tilbakeføre tidligere godkjente arealer fra næringsformål til jordbruk.
Legge fram en arealplan og et arealregnskap som viser at tilbakeføring av dyrket mark fra tidligere godkjente 
arealer er større enn de nye arealene.
Ta inn i kommuneplanvedtaket en forutsetning om at den dyrkede marka ikke skal tas ut av produksjon før 
det er behov for utbygging.
Forutsette at detaljhandel ikke skal etableres i området (I4), men i sentrum, slik ”Veileder for senterstruktur, 
varehandel og service i Hedmark” beskriver.
Forutsette at all ny virksomhet på I4 knytter seg til varme fra Solør Bioenergi.

Konklusjon
Dokumentasjonen og de foreslåtte tiltakene ovenfor viser at Grue kommune fører en ansvarsfull og kontrollert 
politikk m.h.t. å ta i bruk dyrket mark, selv om det er en knapphet på andre typer arealer. Kommunen legger 
fram et positivt arealregnskap for nye arealer og tilbakeføring av dyrket mark og treffer en rekke andre tiltak 
som styrer utviklingen. Etter kommunens mening er de samfunnsmessige interessene i dette tilfellet så store 
at omdisponering av I4 her må tillates.
Området skal ha høy utnyttelsesgrad. Området har tilgang på fjernvarme og nærhet til infrastruktur. Det er 
gjennomført KU på overordnet nivå. Det er igangsatt prosess for detalj- regulering for vei og næringsområde. 
Det skal være god utnyttelsesgtrad til næring som ikke er sterkt forurensende eller medfører støy.

3.5 Grønnstruktur
Grønnstruktur fra tidligere plan er delvis videreført i planutkastet. Dette gjelder grøntområder og vegetasjons-
belter nord for Skaslien (Gressbanen), grøntdrag vest for Grue alders- og sykehjem, grøntområder rundt 
Forkerudtjernet og Kirkenær renseanlegg, samt grøntområde i tilknytning til boligområde B11.
Det tidligere grøntområdet fra Vollermoen og østover (ca 250 m) tilbakeføres til LNF-område. Likeledes  
tilbakeføres det tidligere grøntområde vest for Skaslien, sør for framtidig Rv 2 til LNF-område.

I Kirkenærs framtidige grøntstruktur inngår også eksisterende og foreslåtte nye parkbelter i industriområder. 
Bårderudtjernet ligger innenfor området som skal detaljreguleres. Tjernet (med strandsonen rundt) skal være 
som magasin / biodam for å begrense virkningen av avrenning av overflatevann med senere utløp til natur-
reservatet Gardsjøen i sør. Fylkesmannen har tidligere manet til forsiktighet idet tjernet også viser tegn til å 
være en verdifull fuglebiotop.

Turstier, sykkelveier og skiløyper
De viktigste turstiene i Kirkenærområdet er langs Glomma på flomverkene i vest og i nord ved Gruetjernet, 
samt stien over Gruetunet opp mot marka i øst. Turstier, sykkelveier og skiløyper skal tas inn i eget temakart.

Endringer
•   Tursti fra Gruetjern og vestover til Skulstad er tatt ut.
•   Grønnstruktur langs Fv 404 utvides vestover med ca. 62 daa. Dette arealet er erstatning for areal nord  
    for Skaslien (Gressbanen) som berøres i forbindelse med ny veg til industriområdet. Omtalt under område 
    I1 over.

HB1
Målestokk 1:10 000
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4.1 Samferdsel

Framtidig vegsystem
Namnå beholder sin forbindelse med Rv 2 via brua over jernbanen ved bensinstasjonen, mens det store  
industriområdet i nord har direkte adkomst til Rv 2 over den eksisterende jernbaneovergangen inne på  
industriområdet.

Det er lagt inn en ny avkjørsel nord for sentrum. Denne vegen går inn fra Sentrumsgata 150 meter nord for 
krysset Sentrumsgata – Fv 416 inn på boligområde B 26.
På planutkastet er også vist ny adkomstveg til steinbruddet øst for Svartmoen. Nåværende bruk av vegen 
ned gjennom boligområdet på Svartmoen anses uholdbar, og denne vegen er i samsvar med reguleringsplan 
for steinbruddet.

Gang- / sykkelveger
Fotgjengerkryssingen i plan over jernbanen ved Svartmoen ut til vegserviceanlegget er ikke god, særlig fordi 
kurven på jernbanen nordover gir liten sikt. Denne kryssingen er viktig også på grunn av turvegen herfra og 
ut mot Glomma med undergang under Rv2. Planovergangen opprettholdes, men sikres med lyd og lyssignal 
samtidig med etablering av den nye sikrede planovergangen i Namnå sentrum.

Endringer
•   Veg til industriområde ved Kjensmo er fjernet. Det er ikke ønskelig å ha tungtrafikk over privat veg. 
    Økt trafikk kan ikke ledes over jernbane, og det er kostbart å anlegge ny veg.
•   Veg langs jernbanen fra B25 og nordover er fjernet. Dette er en lite hensiktsmessig trasè etter dagens 
    behov.
•   Vegforbindelse mellom Gromungen barnehage og idrettsplassen er fjernet. Namnå skole er nedlagt (nå    
    Gromungen barnehage). Det er gang- og sykkelveg langs Rv 2.
•   Forslag om at gående og syklende fra Namnå sentrum får adkomst til bussholdeplassen ved Namnå  
    stasjon via en gang/sykkelveg over jernbanen nord for B25 i samme trasé som den gamle vegen. 
    Veg erstattes av gangvegtrasé. Viktig å tilrettelegge for gangtrafikk mellom boligområder og buss-
    holdeplass langs Rv 2.
•   Det mangler gangvegforbindelse fra boligområdet på Svartmoen til sørenden av gangvegen ved B24 nord 
    for Monsrudkrysset. Ny gang- og sykkelveg er lagt like inntil østre kant av Fv 404 fra Svartmoen til Mons-
    rudkrysset og forlenges fram til eksisterende gang- og sykkelveg.
•   Gangveg/turveg fra Grøset til undergang er tatt bort. Gangveg ligger lenger nord.
•   Ny avkjørsel/adkomstveg til B 26.

4.2 Boligområder
Det er et ønske om å styrke Namnå sentrum ved å fortette med boliger på ledige tomter. B24 er fortetting for 
å knytte det gamle Namnå bedre sammen med «satellitten» Svartmoen. I område B25 forutsettes miljø- 
messig tilpasning til den gamle sentrumsbebyggelsen og Namnå stasjon.

I tillegg til områder vist i tabell under, er det noen gjenværende tomter på Østmojordet. Dette sammen med 
nye forslag betyr at Namnå har en betydelig tomtereserve.

4.  NAMNÅ

Namnå
Målestokk 1:10 000

N
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Endringer
• Område B25 er noe redusert i størrelse i forhold til tidligere plan og endres til kombinert formål, bolig/næring 
(forretning/kontor). Behov for større buffersone som skjerming mot jernbanen.
• B27 - Næringsområde I23, ca. 3,6 daa er omdisponert fra industri til boligformål og tilrettelagt for eneboliger. 
Det er gjennomført KU.

4.3 Næringsområder

Endringer
•   Område S22, ca. 9 daa, er tatt ut og tilbakeført til LNF-område.

•   Område vis a vis Sandermoen (østre del av næringseiendom), ca. 4,5 daa, er omdisponert fra industri til  
    kombinert formål bolig/næring (forretning/kontor). Området ligger i et etablert boligområde, og det er et 
    nedlagt industrianlegg på eiendommen.

•   Område vis a vis Sandermoen (vestre del av næringseiendom), ca. 2,8 daa, er tilbakeført til LNF-område.

•   Område I22, 2 daa, (nordvestre hjørne av bakeriet ved fv 416) og ny veg nord for dette område fram til 
    fv 416 er er tatt ut.

4.4 Grønnstruktur
Område for ny sentrumspark nord for B25 og parkbelte langs gang- og sykkelveg fra tidligere plan er  
videreført i planutkastet.

Endringer
•   Område som tidligere har vært avsatt til rasteplass på vestsiden av Rv 2 er omdisponert fra vegformål 
    (rasteplass) til grønnstruktur. Eksisterende rasteplass lenger sør ivaretar stoppbehov for de reisende.

•   Område i sørlig ende av Østmojordet omdisponeres fra boligformål til grønnstruktur for å styrke 
    grønnstrukturen i området.

•   Vestre del av B25 er omdisponert fra boligformål til grønnstruktur for å få skjerming mot jernbanen 
    (også omtalt under endringer B25).

•   Det er lagt inn hensynssone for flomfare langs Namnåa.

Framtidige boligområder videreført fra tidligere plan
Område   Areal i daa  Kommentar  
B21   50  Eneboliger
B24   4  Eneboliger
B25   4  Område tilrettelegges for kombinasjon av næringsbygg/ 
     leiligheter.
B26   9  Eneboligtomter. Området er ferdig regulert.
SUM   67   

Framtidige næringsområder videreført fra tidligere plan
Område   Areal i daa  Kommentar  
S21   10  Hvileplass for yrkessjåfører og andre vegfarende.

5.1 Samferdsel
Framtidig hovedvegsystem
Planen baseres på at Rv 2 sør fra Grinder og nordover mot Kirkenær blir liggende i nåværende trasé. 
På strekningen Grinder - Nøkleberget anlegges kombinert gang-og sykkelveg og adkomstveg også på 
vestsiden av riksvegen, samtidig med at det foretas en avkjørselssanering slik at antall avkjørsler til riks-
vegen reduseres. Støyskjerming av eksisterende bebyggelse langs vegen er også aktuelt.
I forbindelse med nytt industriområde I32, videreføres forslag om adkomst til dette området fra Rv 2.

Gang- og sykkelveger
Ved Piksrud sør for Grinder legges gang- og sykkelveg under Rv 2 for å knytte sammen restene av gamle  
Rv 3 som ble brutt av da vegen ble lagt om. Som hovedalternativ foreslås det å legge den langs jernbanen 
under eksisterende riksvegbru.

Endringer
•   Veg gjennom næringsområde Hvebergsmoen (S31) er tatt ut.

•   Framtidig gang- og sykkelveg fra Rv 2 og til gamle Grinder skole er tatt ut da det ikke er behov for  
    denne pga at skolen er nedlagt.

•   Adkomstveg fra lokalveg til nytt næringsområde nord for Grinder (I32) er tatt ut da denne ikke anses 
    som nødvendig.

5.2 Boligområder
Grinder har betydelige tomtereserver og derfor er noen områder som tidligere var avsatt til bolig, og grønn-
struktur rundt I32, nå endret til LNF-område. Det kan være aktuelt å vurdere om noen av de store areal-
reservene på Grinder bør utnyttes til tilbud om ekstra store tomter.

Endringer
•   B34 - Område der tidligere Grinder skole ligger, ca. 3,6 daa, er omdisponert fra offentlig formål til blandet 
    formål bolig og næring. Det er gjennomført KU. Det må vektlegges og tas hensyn til at det er omliggende 
    boliger og barnehage ved disponering av eiendommen.

•   Områdene B32 og B33 er vesentlig redusert i størrelse (ca. 32 daa) i forhold til tidligere plan. (Areal for 
    område B32 blir ca. 30 daa (B32a-c) og område B33 blir ca. 42 daa).

5.3 Fritidsbebyggelse
Endringer
•   H31 - Nytt område, ca. 25 daa, ved Veltseterberget sør er tilrettelagt for fritidsbebyggelse, ca. 12 fritids- 
    boliger. Det er gjennomført KU. Størrelse på hytter, standardkrav etc avklares gjennom reguleringsplan.

5.  GrINdEr

Framtidige boligområder videreført fra tidligere plan
Område   Areal i daa  Kommentar  
B31   45  Eneboliger
B32   54  Eneboliger
B33   70  Eneboliger
SUM   169
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Grinder
Målestokk 1:10 000

N

5.4 Næringsområder
Foruten næringsareal ved eksisterende næringsvirksomhet, er det avsatt et stort areal nord for Grinder på 
vestsiden av jernbanen. Arealet er i dag skog. Det er viktig å bevare skjermende skogareal rundt området  
for å hindre framtidige miljøkonflikter med beboere i nærområdet.

Endringer
•   Næringsområde ved B32 er omdisponert fra næring til kombinert formål bolig/næring. Det er ønskelig  
    å tilrettelegge for både bolig og forretning.

5.5 Grønnstruktur
Område for sentrumspark, utvidelse av idrettsplass, grøntsone mot riksvegen og parkområde mot industri/veg 
øst for jernbanekryssingen fra tidligere plan er videreført i planen.utkastet. Område rundt næringsområde I32 
er også videreført og avsatt til framtidig grønnstruktur.

Endringer
•   Tidligere friområde nord for gamle Grinder skole er økt i størrelse i forhold til tidligere plan. Området 
    avsettes til grønnstruktur.

5.6 Offentlig og privat tjenesteyting
Arealet til offentlig og privat tjenesteyting er redusert etter at skolen ble nedlagt. Resterende areal under dette 
formål er disponert til barnehage. Endringen er også beskrevet under pkt. 5.2. 

Framtidige næringsområder videreført fra tidligere plan
Område   Areal i daa  Kommentar  
S31   13  Området er reservert utvidelse av Hvebergsmoen. 
     Ferdig regulert.
I31   12  Området er reservert utvidelse av eksistrende bedrift
I32   285  Område nord for Grinder
SUM   310   

Framtidig områder for offentlig formål
Område   Areal i daa  Kommentar  
O31   7  Barnehage/allmennyttig   

N
Kongsvinger kommune

Veltseterberget sør

H31
Målestokk 1:10 000

Veltseterberget

N
Kongsvinger kommune

Veltseterberget sør

H31
Målestokk 1:10 000
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6.1 Samferdsel
Gang- og sykkelveg
Forslag om ny gang-/sykkelveg langs Fv 201 ca. 3,5 km sørover til ”Voldsnesgutua” videreføres fra  
tidligere plan.

6.2 LNF-områder med spredt bolig- og fritidsbebyggelse 
Det er avsatt to LNF-områder hvor det er tillatt spredt boligbebyggelse; SB7 i Skaraberget og SB8  
ved Hukusjøen.

Det er 9 ledige tomter igjen på Refsethøgda, og det avsettes ikke ytterligere areal til boligformål på Vestsiden. 
Vestmarkaplanen åpner for fortetting med fritidsboliger i noen av de gamle sætergrendene, og dette er tatt 
inn i kommuneplanen. Utover dette er bygging av fritidsboliger i Grue forbeholdt Finnskogen.

Endringer
•   Område SB8 er vesentlig redusert i størrelse i forhold til tidligere plan. Det tillates en blanding av spredt 
    boligbygging og bygging av fritidsboliger i området. Antall boliger/fritidsboliger er endret til 4.
•   SF1 - SF5. Områder ved Gotlandsætra, Nybosætra, Holmsjøen, Djuptjennet og Storfløyta er avsatt til 
    LNF-områder med spredt fritidsbebyggelse. Områdene ligger inne i Vestmarkaplanen og åpner opp for 
    bygging av til sammen 10 fritidsboliger. Det vil være en måte å ivareta kulturlandskapet i disse områdene.

6.3 Kulturminner
I skogsområdene er det noen turstier som er viktige kulturminner, blant annet en fløtersti langs Agnåa 
og en flyktningerute fra Odalen til Skaraberget.

6.  GrUE VESTSIdE

LNF-områder med spredt boligbebyggelse videreført fra tidligere plan
Område   Ant. boliger  Kommentar  
SB7 Skaraberget 10  Område ved Jansvegen i Skaraberget. Her er det nå blitt 
     kommunal vannforsyning.
SB8 Hukusjøen  10  Område sør og vest for Hukusjøen.
SUM   20

Målestokk 1:10 000

SB8
Målestokk 1:10 000

N

SB7
Målestokk 1:10 000

N

Jansvegen

Målestokk 1:10 000
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Vestmarka
Målestokk 1:25 000

N

7.1 Samferdsel
Det er lagt inn område for rasteplass langs Fv 201 ved Skasen i tråd med handlingsprogram for fylkesveger.

7.2 Fritidsbebyggelse
I Skasberget foreligger to vedtatte reguleringsplaner for områdene nord for Skasbergsvegen og vest for  
Skyttersetervegen. Hyttefeltene heter henholdsvis Skasberget hytteområde H51 (210 tomter hvor ca. 30 
er bebygd) og Skasen H52 (62 tomter – ingen bebygd). Det er ikke foreslått nye områder for fritidsbebyggelse 
i Skasenden/Skasberget.

7.3 Grønnstruktur
Område for grøntsone langs Skasbekken, vegetasjons-
skjerm mot Fv 201og grøntsone langs strandkanten fra 
tidligere plan er videreført i planutkastet. På kartet er 
markert den gamle Finnvegen som eksisterende tursti. 
Turstier, sykkelveier, skiløyper og eventuelle snøscoo-
terleder skal tas inn i eget temakart.

7.4 Bruk og vern av sjø og vassdrag 
med tilhørende standsone
Motorferdsel, samt landing og start med luftfartøy på 
sjøer og vassdrag i Grue er regulert ved kommunal  
forskrift. Vesleskasen er markert som friluftsområde i 
vann, blant annet med tanke på fartsbegrensning  
ved båtbruk. Området ved Kjerringvika er avsatt til vann-
sportsenter.

7.  GrUE FINNSKoG -  
     SKASENdEN oG SKASBErGET

Framtidige utbyggingsområder videreført fra tidligere plan
Område   Areal i daa  Kommentar  
H51 A-D  382  Område for fritidsbebyggelse. Vedtatt reguleringsplan
H52   133  Område for fritidsbebyggelse. Vedtatt reguleringsplan
S52   26  Camping-/ utleiehytter
O51   79  Rensepark O51 er avsatt som areal til planlagt rensepark 
     for avløpsvann.
SUM   620

H53
Målestokk 1:10 000
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Målestokk 1:10 000
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Skasenden
Målestokk 1:10 000

N
Skasberget
Målestokk 1:10 000

N

Skasberget
Målestokk 1:10 000

N

Skasberget
Målestokk 1:10 000

N
Skasberget
Målestokk 1:10 000

N

SKASBERGET

Skasberget
Målestokk 1:10 000

N

VESLESKASEN

Skasenden
Målestokk 1:10 000

N
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8.1 Samferdsel
Svullrya som tettsted oppfattes i dag som for sterkt preget av Fv 201 som gjennomfartsåre. Det er ønskelig 
med en tydeliggjøring/ markering av innfart eller «velkomstpunkter» ved riksvegen både vest og øst for  
sentrum. Parsellen av riksvegen mellom disse punktene bør gis karakter av miljøgate, og det er aktuelt  
med ytterligere fartsbegrensende tiltak.

8.2 Utbyggingsområder
Boligfeltene B61og B62 vil gi mer enn tilstrekkelig tomter i planperioden. Det er i tillegg en del regulerte,  
men ikke opparbeidede boligtomter innenfor viste eksisterende områder.

Det er avsatt to LNF-områder hvor det er tillatt spredt boligbebyggelse; Område SB5 langs Fv 201 øst for 
sentrum og SB6 langs Furubergsvegen sør for sentrum. 

Endringer
•   Område SB4 (vestsiden av Rotna) tilbakeføres til LNF.

•   Område SB5 er utvidet østover til Revholtvegen, ca. 11 daa. Antall boliger/fritidsboliger er endret til 7. 
    Det er gjennomført KU.

•   Område SB6 er endret. Antall boliger/fritidsboliger er satt til 5. Nordre del av SB6 tilbakeføres til LNF.

•   Område nord for S61, ca. 3 daa er endret fra boligformål til kombinert formål bolig/ næring (forretning/  
    kontor). Ønskelig å tilrettelegge for næringsvirksomhet i sentrum, ref. Strategisk plan for utvikling av  
    Finnskogen.

•   B63 - Nytt område ca. 11 daa sør for idrettsplassen langs Rotnebergsvegen tilrettelagges for eneboliger.  
    Det er gjennomført KU. Området ligger gunstig til i fht infrastruktur. Området vil gi vekstmulighet for  
    Svullrya. B63 er regulert til boligformål (5 stk).

8.  GrUE FINNSKoG - SVULLrYA

Framtidige utbyggingsområder videreført fra tidligere plan
Boligområder  
Område   Areal i daa  Kommentar  
B61   4  Boliger
B62   44  Boliger
48
LNF-områder med spredt bolig- og fritidsbebyggelse
SB5   5  Område vest for Revholtvegen. Det forutsettes at det kan 
     etableres tilfredsstillende avkjørsel, vannforsyning og avløp.
SB6   5  Område følger Furubergsvegen sørover så langt det er bebyggelse.
   10
Næringsområder
S61   4  Forretning, service
S62   6  Reiselivsvirksomhet
S63   3  Forretning, service
I61   22  Industri i tidligere grustak
   35

Svullrya
Målestokk 1:10 000

N
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•   B64 - Nytt område ca. 6 daa nord for 
idrettsplassen langs Rotnebergsvegen 
er tilrettelagt for eneboliger. 
    Se kommentar over. B64 er regulert 
til boligformål (3 stk).

•   I62 - Område i Gjervertgrustaket, ca. 
58 daa er endret fra råstoffutvinning til 
næring/ industri. Dette er et 
    nedlagt massetak. Det er gjennom-
ført KU.

•   I63 - Område i grustaket ved Fu-
runesmyra, ca. 18 daa, er endret fra 
råstoffutvinning til næring/ industri.   
    Dette er et nedlagt massetak. Det er 
gjennomført KU.

•   O65 - Område mellom Fv 201 og 
Kverndammen på begge sider av Rot-
na er endret til offentlig eller privat 
    tjenesteyting-museum. Området har 
en samlet størrelse på ca. 85 daa. I 
tilknytning til museet anlegges 
    P-plasser på området vest for boliger 
langs Storbergsvegen. Det er gjennom-
ført KU. O65 vil innebære en 
    utvikling av området. Nærheten til 
Rotna vil gi muligheter for økt utnyttelse 
av elva for allmennheten. 
    Vann er en viktig faktor for å presen-
tere skogfinsk kultur.

•   O61 - Område avsatt til fremtidig 
kirkegård, ca. 3,5 daa, er tilbakeført til 
LNF-område.

8.3 Fritidsbebyggelse
Endringer
•   SF6 - Nytt område, ca.15 daa, ved 
Tvengsberget nord for Røgden, er 
tilrettelagt for fritidsbebyggelse, 
    antall 3. H61 innebærer en videre-
utvikling av området. Det er gjennomfør  
på KU, som viser mulig konflikt 
    i forhold til nærliggende viktige naturtyper, nærhet til vassdrag og nærhet til automatisk fredede kulturminner.

•   SF7 - Nytt område, ca. 10 daa, ved Tvengsberget/Hårsmahå nord for Røgden, er tilrettelagt for fritids-
    bebyggelse, antall 2. Se kommentar over.

•   H63 - Nytt område, ca. 280 daa, ved Sætertjennet vest for Røgden er tilrettelagt for fritidsbebyggelse. 
    Reguleringsplan er påkrevd. Det er gjennomført KU.

•   H64 - Nytt område, ca. 25 daa, ved Vestre Tysketorpet øst for Rotnesjøen er tilrettelagt for bygging av 
    inntil 5 fritidsboliger. Det er gjennomført KU.
    Utbyggingen må ta hensyn til eksisterende kulturlandskap. Utbygging forutsetter veirett.

8.4 Grønnstruktur
Grøntområder ved idrettsplassen fra tidligere plan er videreført i planen. Tidligere friområde langs Rotna 
utgår på grunn av nye arealbruksforslag.

SB6
Målestokk 1:10 000

N
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Målestokk 1:10 000
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H64
Målestokk 1:10 000
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Rotnesjøen
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Målestokk 1:10 000
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Hytteområder i Grue kommune (antall per 31.12.2011)

Ledige byggeklare boligtomter i Grue kommune (antall per 31.12.2011)

Nr  Hytteområde/   Ant. eks.   Beb.   Ant.  Status
 reguleringsplan   hytter  1998 - 2011 ledige tomter reguleringsplan
SF1 Gotlandsætra         *
SF2 Nybosætra         *
SF3 Holmsjøen       10  *
SF4 Djuptjennet         *
SF5 Storfløyta         *
SF6 Tvengsvika   1    2  *
SF7 Hårsmahå       2  *
H51 Skasberget   212  28  184  Vedtatt 2003
A-D 
H52 Skasen H52   64  0  64  Vedtatt 2007
H53 Sameiet Ferieområde        Vedtatt 1998
H54 Kirkesjøberget hytteområde 10  2  8  Vedtatt 2009
H66 Vestgarden hytteområde 24  0  24  Vedtatt 2012
H65 Kalatupa hytteområde  74  9  65  Vedtatt 2007
H31 Veltseterberget Sør  12  0  12  I kommuneplan *
HB1 Frysjøberget       3  I kommuneplan *
H64 Vestre Tysketorpet      10  I kommuneplan
           Krav om reg. plan
H63 Sætertjennet   Ikke avklart     I kommuneplan
           Krav om reg. plan

* ikke satt krav om reguleringsplan – styres av kommuneplanbestemmelse §§ 3.4, 4.6, 4.7 og 4.8.

Boligområde    Ant. eks. Ant.   Kommunal (K)
     boliger  ledige tomter  Privat (P) 
Svullrya nord    33  3   K
Bergesiden    65  13   K
Østmojordet    21  4   K
Refsethøgda    11  10   K
Grinder øst    32  4   K

Del av Finnskogen fritidspark  1  7   P

Områdenavn   Endring    Kommentar  
Industriomr.   Område endret fra LNF  Oppdatering i henhold til eksisterende
Kirkenær  til næringsformål  situasjon(endret ved dispensasjons-behandling)
Gruehallen  Endret status fra offentlig  Tidligere Trekløveren barnehage er solgt.
   område til boligformål  Oppdatering i henhold til eksisterende situasjon.
B3   Del av område B3 endret  Nordøstre del av B3 er utbygd.Oppdatering
   status fra fremtidig til nåværende. i henhold til eksisterende situasjon.
Gartneriet  Område endret fra boligformål  Oppdatering i henhold til eksisterende
   til næringsformål  situasjon.
I1   Del av område endret status Oppdatering i henhold til eksisterende
   fra fremtidig til nåværende. situasjon. Vedtatt reguleringsplan
B8   Del av område B8 endret 
   status fra fremtidig til nåværende. Østre del av B8 er utbygd.Oppdatering 
       i henhold til eksisterende situasjon.
Sør for B3  Område endret fra boligformål  Oppdatering i henhold til vedtatt
   til næringsformål (herberge) reguleringsplan? Disp. fra bebyggelsesplan
Østmojordet  Del av område endret fra  Oppdatering i henhold til eksisterende situasjon
   friområde til boligformål
Ved I23, Namnå Båndlegging utgått  Tidligere barnehage skal selges.
Grinder barnehage Område endret fra offentlig  Oppdatering i henhold til eksisterende situasjon.
   formål til boligformål
S31    Område endret fra nærings- Oppdatering i henhold til vedtatt reguleringsplan
Hvebergsmoen  formål til industriformål
Piksrud   Område for masseuttak   Oppdatering i henhold til eksisterende situasjon
   markeres
Nordic Sound,   Område inngår i ny  Oppdatering i henhold til eksisterende situasjon.
Svullrya   reguleringsplan.
Svullrya skole  Del av område endret fra  Oppdatering i henhold til eksisterende situasjon
   friområde til næringsformål
Jensrud   Område endret fra LNF til LNF  Utvidelse av SB3. Oppdatering i henhold
   med tillatt spredt boligbygging til eksisterende situasjon
Frysjøen  Markering av nedslagsfelt for 
   drikkevann tas ut
Skasberget  Områder for fritidsbebyggelse Oppdatering i henhold til vedtatte 
       reguleringsplaner
Skasberget  Område endret fra friområde  Oppdatering i henhold til eksisterende 
   til fritidsbebyggelse  situasjon?
Hukusjøen barnehage Område endret fra offentlig  Tidligere skolebygg skal selges. Oppdatering 
   formål til bolig- og næringsformål i henhold til eksisterende situasjon.
       (endret ved dispensasjonsbehandling)
Refset skole  Område endret fra offentlig  Tidligere skolebygg skal selges. Oppdatering
   formål til bolig- og næringsformål i henhold til eksisterende situasjon. 
       (endret ved dispensasjonsbehandling)
Boligtomt   Område endret fra LNF til LNF Utvidelse av SB5. Oppdatering i henhold
113/2 Svullrya  med tillatt spredt boligbygging til eksisterende situasjon
Kirkesjøberget   Område for fritidsbebyggelse Oppdatering i henhold til vedtatt reguleringsplan
hytteområde
Massetak gbnr   Endret status fra LNF til  Oppdatering i henhold til vedtatt reguleringsplan
111/15    område for råstoffutvinning
(Ulf Erik Gjems)
Svartmoen   Områder for råstoffutvinning Oppdatering i henhold til vedtatt reguleringsplan
steinbrudd  justert

9.  VEdTATTE ENdrINGEr I  
     KoMMUNEPLANENS ArEALdEL
Oversikt over endringer i kommuneplanens arealdel for 2011-2023 i forhold til tidligere kommuneplan fra 
1998. endringene er oppdateringer i tråd med reguleringsplaner vedtatt i perioden 1998-2011.
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Tekst i kursiv er av veiledende, retningsgivende eller av opplysende karakter.

§1 Generelle bestemmelser

§ 1.1 Rettsvirkning av kommuneplanens arealdel, jf Pbl (Plan- og bygningsloven) § 11-6
Kommuneplanens arealdel fastsetter bruken av kommunens arealer, og gir rammer for kommunedelplaner og 
reguleringsplaner. Den er bindende for alle nye tiltak som nevnt i plan- og bygningslovens (pbl) § 1-6jf. også 
§ 20-1 første ledd bokstav a til m. Tiltak kan kun iverksettes dersom de ikke er i strid med plan- og bygnings-
lovgivningen, kommuneplanens arealdel, kommunedelplaner og reguleringsplaner.

§ 1.2 Forhold til eksisterende planer, jf Pbl § 11-6
Tidligere vedtatte reguleringsplaner skal fortsatt gjelde, så langt som de ikke er i motstrid med denne  
kommuneplanen. Dersom arealdelen omhandler forhold som ikke er nevnt i bestemmelsene til gjeldende 
reguleringsplaner eller i gjeldende kommunedelplaner, skal arealdelens bestemmelser gjelde.
Reguleringsplan ”Finnskogen Turist og Villmarksenter” gjelder foran kommuneplanen.

§ 1.3 Støy, jf Pbl § 11-9 nr 6
Ved planlegging og bygging av støyfølsom bruk (herunder boliger, pleieinstitusjoner, skoler og barnehager) 
og støyende virksomheter, skal Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplan-
legging (T-1442) eller senere versjoner av denne legges til grunn.

Retningslinje til § 1.3
Ved planlegging av ny bebyggelse skal støyproblemer unngås. Temakart støy viser veiledende støysoner 
langs riks- og fylkesveger. Innenfor rød sone, nærmest støykilden, skal det ikke etableres ny støyfølsom 
bebyggelse eller annen støyfølsom arealbruk. Gul sone er vurderingssone der støyfølsom bebyggelse kan 
oppføres dersom avbøtende tiltak gir tilfredsstillende støyforhold.

§ 1.4 Risiko- og sårbarhet og beredskapsmessige hensyn jf Pbl § 11-9
Risiko- og sårbarhetsanalyse skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er 
egnet til utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging. I områder 
det ikke foreligger ROS-analyse, skal det gjøres risiko- og sårbarhetsvurderinger ved søknad om tiltak og i 
byggesaksbehandling.
Ny bebyggelse samt utvidelse av eksisterende skal ha tilstrekkelig sikkerhet mot skade fra ras og flom m.m 
jfr. §28-1 i pbl og gjeldende retningslinjer for planlegging og utbygging i fareområder langs vassdrag, NVE 
2/2011 – ”Flaum og skredfare i arealplanar”.

PLANBESTEMMELSEr oG 
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§ 1.5 Leke- og oppholdsarealer, jf Pbl § 11-9 nr 5,6
a) I byggeområder for boliger skal leke- og oppholdsarealer som angitt nedenfor opparbeides før nye boliger 
    tas i bruk. Rekkefølgebestemmelse i forhold til ferdigstilling av leke- og uteoppholdsarealer skal fastsettes i 
    reguleringsplan.
b) For frittliggende småhusbebyggelse skal det være minst 400 m2 uteoppholds- og lekeareal på hver tomt.
c) Ved utbygging av flere enn 5 boliger skal det i tillegg avsettes minimum 200 m2 til felles nærlekeplass. 
    Nærlekeplass skal etableres maksimalt 100 meter fra boligene. Nærlekeplassen skal minimum ha benk, 
    sandkasse og noe fast dekke.
d) Ved utbygging av flere enn 40 boliger skal det avsettes minimum 2000 m2 til ball-lekeplass og park  
    (områdelekeplass). Områdelekeplassen skal etableres i eller i nærheten av boligområdet og tilrettelegges 
    for variert lek og opphold som for eksempel ballek, aking og sykling, og være trafikksikkert tilgjengelig 
    (jfr SE T-2/08 med veiledning).
e) Leke- og oppholdsareal skal ha en skjermet plassering, ikke være nordvendt eller skyggelagt større deler 
    av dagen, og ikke plasseres i nærheten av høyspent kraftledning.

§ 1.6 Fasader skilt og reklame, jf Pbl § 11-9 nr 5
a) Skilt og reklame er søknadspliktig, jfr. Pbl §§ 20 – 1 i, og skal godkjennes av kommunen, jfr 30-3.
b) Skilt og reklameinnretninger skal ha moderat størrelse, utforming og farge, og harmonere med bygningen 
    og miljøet for øvrig. Blinkende eller bevegelige skilt/reklameinnretninger tillates ikke. Skilt og reklame-
    innretninger skal ikke virke skjemmende eller sjenerende.
c) Lyssetting skal ta hensyn til omgivelsene. Lyskasser tillates kun i områder regulert til industri, da med 
    lukket front slik at bare tekst eller symboler er gjennomlyst.
d) Skilt skal ikke dekke mer enn ¼-del av bygningens horisontale fasadelengde, begrenset til 4 m. 
    Samlet areal ikke over 8 m2. Uthengskilt skal ikke ha større bredde enn 1 m. På fredede eller bevarings-   
    verdige bygninger eller miljøer skal maksimum størrelse være 0,6 m2.
e) I næringsbygg som inneholder flere virksomheter, bør firmaenes skilt samles på en oppslagstavle. 
    Virksomhet i lokaler med fasade langs fortau eller gate med egen inngang kan ha egne skilt.
f)  Antallet skilt kan økes dersom virksomheten disponerer flere fasader på eiendommen langs fortau eller 
    gate. Skilt skal som hovedregel plasseres ved innganger.
g) Skilt og reklameinnretninger på bygninger skal plasseres på veggflater. Følgende skilt og reklameinn-
    retninger er ikke tillatt:
    - plassert på gjerder og stolper
    - løsfotreklame som er til hinder for allmenn ferdsel eller vedlikehold
    - reklame på markiser utover firmanavn/logo
h) Ved endringer eller riving av eldre skilt av høy kulturhistorisk verdi skal saken vurderes kulturvernfaglig.

§ 1.7 Byggeskikk, jf Pbl § 11-9 nr 6
Nye tiltak skal tilpasses landskap og eksisterende bebyggelse på en måte som gir sammenheng og historisk 
tilknytning. Bygningers volum, høyde, takform, stiluttrykk, vindusforming og farger skal utføres i samsvar med 
stedlig byggeskikk, jf Grue kommunes byggeskikkveileder. Det samme gjelder vesentlige endringer av bestå-
ende bebyggelse.

§ 1.8 Kulturminner jf pbl § 11-9 nr. 7
Tiltakshaver skal ved utarbeiding av reguleringsplaner eller planlegging av større utbyggingstiltak kontakte  
regional kulturminneforvaltning for å avklare om tiltaket virker inn på automatisk fredede kulturminner jf.  
kulturminneloven § 9 og nyere tids kulturminner prioritert i lokale, regionale eller nasjonale verneplaner.  
Regional kulturminneforvaltning må også kontaktes ved tiltak som godkjennes etter dispensasjon, og hvor 
kulturminner kan bli berørt jf. pbl §19-1.
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Retningslinjer til § 1.8
Ved søknader om tiltak vil det bli gjort en vurdering av mulig kulturminneverdi for bygninger og anlegg som  
er eldre enn 1950, i overensstemmelse med fylkesdelplanen for vern og bruk av kulturminner og kulturmiljø.

§ 1.9 Universell utforming (UU) jf pbl § 11-9 nr. 5
Ved utarbeidelse av reguleringsplaner skal det tas inn bestemmelser som sikrer universell utforming.

Retningslinjer til § 1.9
I all plan- og byggesaksbehandling skal det redegjøres for hvordan universell utforming er ivaretatt.  
Prinsippene for universell utforming skal følge til enhver tid gjeldende krav. Det skal særlig legges vekt  
på å legge til rette for universell utforming i områder og bygninger som er offentlig tilgjengelige.

§ 1.10 Avkjørsler
Rammeplan for avkjørsler i Hedmark fylke skal legges til grunn for vurdering av avkjørsel til hovedveg.

§2 Rekkefølgekrav

§ 2.1 Tekniske anlegg og tjenester, jf Pbl § 11-9 nr. 4
I nye byggeområder kan bygninger ikke tas i bruk før vann-, avløps-, og energiforsyning samt vegnett, er 
tilfredsstillende etablert.
For nye boligområder er det også krav om trafikksikre forhold for gående og syklende før boliger kan tas i bruk.
Ved søknad om tiltak i områder med eksisterende fritidsboliger og boliger skal det foreligge godkjent utslipps- 
tillatelse før tillatelse til nye tiltak gis. (jf pbl § 27-1, vann og § 27-2, avløp samt § 30-6, tilknytningsplikt til 
offentlig avløp i fritidsbebyggelse).

§ 2.2 Utbyggingsrekkefølge, jf Pbl § 11-9 nr. 4
I byggeområdet B3 og B8 skal arealene nærmest eksisterende bebyggelse i nord og øst bygges ut først.
For områdene B12, SB2 og SB3 skal forlengelse av gangveg som vist på plankartet langs fylkesveg 201  
ved Bergesiden være anlagt før nye boliger tas i bruk.
Det kan ikke gis igangsettingstillatelse til oppføring av nye boliger i byggeområde B9 før B8 er ferdig utbygd.
I byggeområde for næringsvirksomhet (I2 og I4 i Kirkenær) skal arealer nærmest eksisterende bebyggelse  
i sør bygges ut først. Utbyggingsrekkefølgen for områdene I2 og I4 angis nærmere i reguleringsplan.

§3 Bebyggelse og anlegg

§ 3.1 Plankrav, jf Pbl § 11-9 nr 1
For byggeområder kan tiltak som nevnt i plan og bygningsloven (pbl) §§ 20-1, 20-2, samt fradeling til slike 
formål ikke finne sted før det foreligger vedtatt reguleringsplan. Jordlovens §§ 9 og 12 skal gjelde inntil ny 
reguleringsplan er vedtatt jf. jordlovens § 2.
Tilsvarende skal kommunen kreve reguleringsplan der dette følger av pbl § 12-1 tredje ledd.
I områder med eksisterende fritidsbebyggelse kan kommunen kreve at det utarbeides reguleringsplan ved 
fradeling, fortetting, vegbygging, innlegging av vann og avløp og andre større tiltak.
Angitt trasé for fremtidig gang/sykkelveg mellom Kirkenær og Namnå er veiledende og skal utredes gjennom 
reguleringsplan.

§ 3.2 Generelt, jf Pbl § 11-10 nr 2
I sentrumsområder skal det for arealer avsatt til sentrumsformål, næringsbebyggelse, forretning og kombinerte 
formål være forretning/kontor på bakkeplan. Boliger skal fortrinnsvis lokaliseres fra 2. etasje og oppover.
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§ 3.3 Boligbebyggelse, jf Pbl § 11- 9 nr 5,6 og § 11-10 nr 2
I B3 skal minst 50 % av det gjenstående området ha konsentrert småhusbebyggelse lengst mot øst (rekke-
hus, kjedehus), mens inntil 50 % av det gjenstående området lengst mot vest kan bebygges med eneboliger. 
Eneboligtomtene skal ha en gjennomsnittelig størrelse på maksimum 0,8 daa.
I områder med boligbebyggelse gjelder følgende med mindre annet er fastsatt i reguleringsplan:

a) Bebygd areal skal være minimum % BYA = 35 i de sentrumsnæreområdene områdene B3 og B9. 
    I øvrige områder skal bebygd areal være maksimum % BYA = 35.
b) Det skal opparbeides biloppstillingsplass til 1 bil pr boenhet.
    Kommuneplan Grue kommune 2013-2023 - Planbestemmelser 5
c) Avstand fra bygning til allment brukt privat veg og til kommunal veg i viste byggeområder, skal være 
    minimum 5 meter til vegkant eller innerkant fortau. I forhold til andre offentlige veger gjelder veglovens 
    byggegrenser.
d) Boligbebyggelse, garasje / uthus skal tilpasses eksisterende bebyggelse i størrelse og form. 
    Gjerder skal utformes i en stil tilpasset boligen og omgivelsene.

§ 3.4 Fritidsbebyggelse, jf Pbl § 11- 9 nr 5,6 og § 11-10 nr 2
I områder med fritidsbebyggelse gjelder følgende med mindre annet er fastsatt i reguleringsplan:
a) Krav til utforming:
    - Bebyggelsen skal gis en enkel og helhetlig utforming med utgangspunkt i tradisjonell byggeskikk. 
    Vegger skal være i trepanel, tømmer eller stein.
    - Bygninger skal ha saltak. Takvinkel skal være mellom 18 og 35 grader.
    - Taktekkingen skal utføres i ikke-reflekterende materialer.
    - Hyttene skal ha naturfarger. Eventuelle sidebygninger skal være i samme farge som hovedbygning.
    - Gjerder tillates ikke oppført uten etter særskilt godkjenning.
    - Hyttene skal forsøkes plassert slik at de ikke sperrer utsikten for eventuell bakenforliggende bebyggelse.
b) I områder med eksisterende fritidsbebyggelse gjelder følgende: Ved fortetting og ved tilbygg til bebyggelse 
    gjelder maks BYA = 130 m2. Det tillates opptil 3 bygninger per tomt: Hovedhytte, anneks, uthus eller  
    garasje. Tillatt maksimal mønehøyde er 4,5 m målt fra gjennomsnittsnivå på ferdig planert terreng. 
    Mindre avvik (f.eks. oppstue osv) fra dette kan tillates. Ny bebyggelse skal tilpasses omkringliggende 
    bebyggelse i størrelse og form.

For Vestmarka gjelder egne bestemmelser, se §§ 4.6 – 4.8.

Retningslinje til § 3.4 
I områder for framtidig fritidsbebyggelse bør følgende retningslinjer implementeres i nye reguleringsplaner  
jfr § 3.1:
BYA bør ikke overstige 170 m2 på hovedhytte og til sammen 30 m2 på øvrige bygg. Det kan tillates inntil 3 
bygninger per tomt: Hovedhytte, anneks, uthus eller garasje. Maksimal mønehøyde bør ikke være høyere 
enn 6 m målt fra gjennomsnittsnivå på ferdig planert terreng.

§ 3.5 Sentrumsformål, jf Pbl § 11-7 nr 1
Område omfatter bebyggelse med formålene næringsbebyggelse, forretning, offentlig- og privat tjenesteyting 
og boligbebyggelse med tilhørende infrastruktur, herunder grønnstruktur og arealer for lek.

§ 3.6 Råstoffutvinning, jf Pbl § 11-9 nr 1,4
For nye områder for råstoffutvinning, inklusive utvidelse av eksisterende områder for massetak ut over viste 
grenser på plankartet, kan tiltak som nevnt i Plan og bygningsloven (pbl) § 20-1, samt fradeling til slike for-
mål, ikke finne sted før området inngår i reguleringsplan.
Kommuneplan Grue kommune 2013-2023 - Planbestemmelser 6
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Områdene skal brukes til masseuttak. Uttaksnivå skal fastsettes i reguleringsplan. Området kan ikke tas i 
bruk før nødvendig vegnett, herunder trafikksikre forhold for gående og syklende er tilfredsstillende etablert. 
Nødvendige sikkerhetshensyn skal ivaretas. Terrenget skal settes skikkelig i stand etter avsluttet uttak.

Retningslinjer til § 3.6
I reguleringsplaner for masseuttak skal det vurderes og sikres nødvendige tiltak for skjerming mot støy og 
innsyn, samt avhjelpende tiltak mot andre ulemper, og sikkerhet for både mennesker og dyr som ferdes i 
området. Videre skal i planområdet tas med og sikres en tilstrekkelig omkringliggende sone for avsluttende 
terrengbehandling med sikte på å kunne oppnå best mulig naturlig tilpasning til terrengformene. Avsluttet 
skråningskant skal ha helling mindre enn stabil hellingsgrad, eller slakere hvis dette anses å gi bedre terreng-
tilpasning, og med naturlig avrundet topp og bunn. Avdekkede toppmasser og lagringsmasser skal deponeres 
i området med henblikk på bruk ved avsluttende terrengbehandling og istandsetting.
Ved større uttaksområder skal inngrepet inndeles i etapper på ikke mer enn fire års uttak, og terrenget for 
hver avsluttet etappe tilpasses etterbruken innen 1 år. Disse kravene må også ivaretas gjennom forpliktende 
driftsplaner i tillegg til reguleringsplanen.

§ 3.7 Kombinert formål, jf Pbl § 11-7 nr. 1
Områdene skal benyttes til kombinert formål bolig/forretning/kontor.

§ 3.8 Næringsbebyggelse, jf Pbl § 11-7 nr. 1
Ny virksomhet innenfor I4 skal tilknyttes eksisterende fjernvarmesentral og må ikke generere støy, lokal 
luftforurensing eller annen lokal forurensing utover gitte grenseverdier jfr retningslinjene T-1442/2012 (støy) 
og T-1520 (luftkvalitet).
Detaljhandel kan ikke etableres i områder regulert til næringsbebyggelse/næring (I –områder).

§4 Landbruks - natur- og friluftsformål

§ 4.1 Generelt, jf Pbl § 11-7 nr 5 a og § 11-11 nr 1
I disse områdene er ny eller utvidelse av eksisterende bolig- og ervervsbebyggelse ikke tillatt, med mindre 
slik bebyggelse er tilknyttet stedbunden næring.
Ny landbruksbebyggelse skal lokaliseres slik at de ikke kommer i konflikt med jordvernhensyn, skogbruk, 
natur- eller kulturvern, vilt og friluftsliv. Følgende vilkår må oppfylles før tiltak kan godkjennes:
a) Tiltak skal plasseres og utformes slik at de passer inn i kulturlandskapet, herunder innpassing til  
    eksisterende bygningsmiljø.
b) Det skal etableres tilfredsstillende avkjørsel, avløp, energi- og vannforsyning.
c) Tiltaket må ikke berøre områder som er viktig for det biologiske mangfoldet.
d) Sak skal forelegges kulturminnemyndigheter for uttalelse.
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Retningslinjer for dispensasjon fra § 4.1
Vilkårene for å innvilge dispensasjon følger av plan- og bygningsloven kap 19, særlig § 19-2.
Grue kommune erfarer at et relativt stort antall saker er knyttet til ønsker om ny bruk, utvidelser og nybygg  
i LNF-områder som ikke direkte samsvarer med arealformålet. Kommunen har et ønske om å ivareta  
eksisterende bebyggelse i LNF-områdene som en naturlig del av stedlig landskaps-, og kulturmiljø, samt  
å sørge for at LNF-områdene forblir et attraktivt oppholdssted med at bygninger og omgivelser kan utvikles 
med dagsaktuell bruk.
Ved vurdering av vilkårene for dispensasjon er oppfylt, legger Grue kommune følgende kriterier til grunn for 
behandling av søknader om dispensasjon:
- Pkt a-d under bestemmelse §4.1
- Tiltaket skal ikke være i konflikt med overordnede hensyn eller overordnede planer, f.eks fylkesplaner m.m.
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- Tiltakets beliggenhet fra vassdrag skal ikke være mindre enn 100 meter, da disse områdene ofte
har særlige ferdselsinteresser for allmennheten, herav også stengsler og privatiserende følger av
tiltaket.
- Tiltaket skal ikke være til hinder for aktiv landbruksdrift og ikke beslaglegge arealer som er eller
kan bli viktige for landbruket.
Dersom vilkårene for å gi dispensasjon er til stede gjelder de øvrige bestemmelsene om utforming av tiltak 
som nevnt i bestemmelse for spredt boligbebyggelse og spredt fritidsbebyggelse i §4.4.
I de tilfeller hvor det er aktuelt å dispensere så skal regionale og statlige myndigheter hvis saksområde blir 
direkte berørt gis anledning til å uttale seg før vedtak fattes.
Ved lokalisering av bebyggelse er det viktig å ta hensyn til både automatisk fredete kulturminner og nyere tids 
kulturminner som bygninger og anlegg. Mange kulturminner av nyere dato ligger i LNF-områdene, og det er 
viktig å ivareta disse gjennom en hensynsfull plassering av ny bebyggelse.
Ved utforming av landbruksbebyggelse forutsettes at gårdbrukerne i kommunen selv er innstilt på å forvalte 
de kulturelle og estetiske verdier som er knyttet til gårdsanlegg og kulturlandskapet i Grue på en best mulig 
måte, og at kommunens retningslinjer for god byggeskikk også vil virke positivt i så måte. Alternativet vil være 
utarbeiding av reguleringsplaner hvor spesielt verdifulle gårdsanlegg eller sammenhengende jordbruksmil-
jøer reguleres til hensynssone med særlige hensyn til kulturmiljø om nødvendig etter forutgående bygge- og 
delingsforbud.

§ 4.2 Næringsvirksomhet i LNF-områder, jf Pbl § 11-11 nr 1
Det er tillatt med etablering av næringsvirksomhet basert på gårdens eget ressursgrunnlag. Kommunepla-
nens øvrige bestemmelser knyttet til blant annet utforming, plankrav, hensynet til omgivelsene med mer 
kommer til anvendelse. Bygninger for næringsvirksomhet basert på gårdens eget ressursgrunnlag tillates ikke 
fradelt.

Retningslinjer til § 4.2
Kommunen ønsker et livskraftig næringsliv med evne til omstilling og nyetableringer. Ny næringsvirksomhet 
må derfor kunne etableres i LNF-områdene, inklusive alternativ utnytting av eksisterende bygningsmasse 
på gårdsbruk så lenge dette skjer innenfor de lover og bestemmelser som gjelder for byggeskikk, jordvern, 
trafikksikkerhet og vern mot forurensning mv.
I mindre skala vil slik spredt næringsvirksomhet normalt medføre få problemer, men det vil som regel gå en 
grense hvor virksomheten kan vokse ut over de rammene som var naturlige for opprinnelig lokalisering. Når 
dette skjer bør virksomheten flyttes til tilrettelagte næringsområder i tettstedene.
Det kreves dispensasjon fra Pbl kap – 19, dersom virksomheten er utenfor Landbruk+-begrepet jf. veileder 
T-1443.

§ 4.3 Buer og koier, jf Pbl § 11-11 nr 1,4 )
Bestemmelsen gjelder buer, koier og båthus i tilknytning til stedbunden næring med unntak av Vestmarka.
a) For nyoppføring av buer og koier må tiltaket utgjøre en vesentlig del av landbrukseiendommens  
    ressursgrunnlag og nytteverdien a tiltaket må vises gjennom forretningsplan.
b) Det tillates utvidelse av eksisterende bebyggelse og oppføring av ny bebyggelse slik at tillatt maksimal 
    størrelse er BYA = 30 m2 og maksimal mønehøyde = 3m målt fra gjennomsnittsnivå på ferdig planert terreng.
c) Tiltaket skal ikke medføre vesentlige negative konsekvenser for biologisk mangfold, kulturminner, kultur- 
    og naturlandskap, landbruk og miljø herunder støy, forurensing og drikkevann.
d) Tiltaket skal ikke redusere allmennhetens mulighet for fri ferdsel.
e) Det er ikke tillatt med innredning av båthus for varig opphold.
f)  Det forutsettes enkel standard uten innlagt vann, strøm og avløp.
g) Det skal være saltak eller tilsvarende takvinkel som på bygninger i nærheten.
h) Utforming skal skje i tre og/eller stein og gis dempede og matte farger på vegger, pipe og detaljer som 
    vinduer, vindskier og tak.
i)  Adkomstmulighet skal beskrives.
j)  Det tillates ikke oppført frittstående konstruksjoner, flaggstenger, antenner og lignende.
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§ 4.4 LNF-områder med tillatt spredt boligbebyggelse og spredt bolig/fritidsbebyggelse, 
jf Pbl § 11-11 nr 2
I områdene SB1 - SB8 kan det tillates spredt bygging av boliger forutsatt at dette ikke kommer i konflikt  
med jordlovens § 9.
For områder med spredt boligbebyggelse gjelder maks BYA = 300 m2

For ny boligbebyggelse i disse områdene gjelder også § 3.3 pkt b-d og § 4.1 a-d.
I område SB6 og SB8 tillates også spredt bygging av fritidsboliger samt omdisponering fra bolig til  
fritidsbolig og fradeling til slike formål. For fritidsboliger gjelder maks BYA = 130 m2. Det tillates opptil  
3 bygninger per tomt: Hovedhytte, anneks, uthus eller garasje. Tillatt maksimal mønehøyde
er 4,5 m målt fra gjennomsnittsnivå på ferdig planert terreng. Mindre avvik (f.eks. oppstue osv) fra dette  
kan tillates. Ny bebyggelse skal tilpasses omkringliggende bebyggelse i størrelse og form.

For utforming av fritidsbebyggelse i disse områdene gjelder § 3.4 pkt. a.

I områder som vist på plankartet kan det i planperioden bygges inntil følgende antall boliger:
SB1 Gamle Kongevei - 6 boliger
SB2 Nord for Fv 201 i Bergesiden - 6 boliger
SB3 Opåsveien - 6 boliger
SB5 Vest for Revholtveien - 7 boliger
SB6 Furubergsvegen - 5 boliger/ fritidsboliger
SB7 Skaraberget - 10 boliger
SB8 Hukusjøen - 4 boliger/fritidsboliger

Retningslinje til § 4.4
Bestemmelse innebærer at i de avgrensede områdene kan spredt boligbebyggelse, også uten tilknytning til 
stedbundet næring, tillates uten at dette kommer i strid med arealformålet LNF som angitt i kommuneplanen. 
Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen er derfor ikke nødvendig. Det kreves i utgangspunktet ikke 
regulering. For oppføring av ny bebyggelse gjelder vilkår nevnt i § 4.1 pkt a-d.

§ 4.5 LNF-områder med tillatt spredt fritidsbebyggelse, SF6 og SF7
I områdene SF6 og SF7 skal nye fritidsboliger kun ha en etasje, begrenset gesims- og mønehøyde,  
neddempede matte jordfarger på utvendig tak og vegger. Maksimalt bebygd areal (BYA) = 100 m2,  
inklusive alle uthus. Maks tomtestørrelse skal være 1,5 daa.

I SF6 tillates inntil tre nye fritidsboliger. Fritidsboligene skal ligge mer enn 100 m fra strandlinja til Røgden.
I SF7 tillates inntil to nye fritidsboliger. Fritidsboligene skal ligge mer enn 50 m fra strandlinja til Røgden.

BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER FOR VESTMARKA
JF. HENSYNSSONE PÅ KOMMUNEPLANKARTET

§ 4.6 Landbruksbebyggelse i LNF-områder jf Pbl § 11-11 nr 1, 2
Bestemmelsen gjelder for bebyggelse knyttet til stedbunden næring innenfor Vestmarka. Disse bygningene  
er tilknyttet landbrukseiendom og tillates ikke fradelt.
a) Ved rehabilitering og oppføring av landbruksbygg hvor det kan dokumenteres at bygningen er nødvendig 
    for driften av landbrukseiendommen, skal tiltaket tilpasses øvrig bebyggelse og landskap.
b) Skogshusvær med tilhørende uthus kan vedlikeholdes og restaureres med tanke på fortsatt bruk. 
    Bygningene tillates ikke utvidet, og skal fortsatt ha enkel standard.
    Kommuneplan Grue kommune 2013-2023 - Planbestemmelser 10
c) På definerte sætervanger (se liste nedenfor) kan eksisterende bygninger vedlikeholdes og restaureres med 
    tanke på fortsatt bruk.
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Gotlandssætra
Kjølsethsætra
Bjerkesætra
Skarasetra
Nybosetra
Vakkersætra
Refsetsætra

Retningslinjer til § 4.6
Refsetsætra er et bevaringsverdig sæterområde. En skal søke å ta være på sætervangen som helhetlig 
kulturmiljø gjennom bevaring av bygninger og et åpent landskap. Se ellers føringene i Regional plan for  
Vestmarka. (Regional plan for Vestmarka er behandlet i Miljøverndepartementet og ble endelig vedtatt  
i fylkestinget 18.9.2012).

§ 4.7 Eksisterende fritidsbebyggelse i LNF (jf pbl § 11-11 nr 2)
Eksisterende fritidsbebyggelse på Vestmarka inngår i planen. Det tillates ikke nye bygninger som ikke er 
knyttet til stedbunden næring.
Eksisterende fritidsboliger tillates utvidet til et samlet maksimalt BYA = 100 m2, inkludert alle uthus.
Innenfor 100m belte til vassdrag kan eksisterende fritidsbebyggelse etter søknad tillates utvidet dersom  
tilbygget ikke kommer nærmere strandlinjen enn dagens bygning og ikke er til ulempe for allmennhetens  
bruk av strandsonen.

Retningslinjer til § 4.7
Ved endringer av eksisterende fritidsboliger bør kravene til utforming i punkt 4.8 b) følges.

§ 4.8 LNF-områder med tillatt spredt fritidsbebyggelse (SF1-SF5), jf Pbl § 11-11 nr 2
I områdene SF1-SF5 gjelder ikke generelle bestemmelser for fritidsbebyggelse under § 3.4.  
Når det gjelder eksisterende fritidsbebyggelse på Vestmarka se bestemmelse § 4.6.
a) I områdene SF1-SF5 kan det tillates spredt bygging av fritidsboliger forutsatt at dette ikke kommer i  
    konflikt med jordlovens § 9. I.
    Det kan i planperioden til sammen bygges inntil 10 fritidsboliger totalt innenfor SF1 - SF5. Fradeling/ 
    utbygging av nye fritidsboliger krever reguleringsplan som sikrer helhet, kvalitet og miljøverdier i områdene. 
    Plankravet gjelder områder hvor det fortettes med mer enn 3 hytter.
b) Nye fritidsboliger skal kun ha en etasje, begrenset gesims- og mønehøyde, små, oppbrutte vindusflater  
    og neddempede, matte jordfarger på utvendig tak og vegger.
    Maksimalt bebygd areal (BYA) = 100 m2, inklusive alle uthus.
c) På sætervangene i område SF1 og SF2 (Gotlandssætra og Nybosætra) tillates oppført nytt uthus/ 
    anneks dersom dette kan tilpasses og supplere sætervangen på en god måte. Det tillates maksimalt  
    ett bygg på inntil 15 m2 pr. størhus. Sætrene er tilknyttet landbrukseiendommen og tillates ikke fradelt, 
    jf. Jordlovens § 9 og 12.

Retningslinjer til § 4.8
På sætervanger i område SF1 og SF2 kan eksisterende bygninger vedlikeholdes/restaureres med tanke på 
fortsatt bruk. Det skal vises forsiktighet med fasadeendringer. Dersom det er ønskelig å oppføre nytt uthus/
anneks bør det i spesielle tilfeller vurderes andre løsninger for å supplere sætervangen på en kulturvernfaglig 
god måte. Sætervanger kan tillates inngjerdet dersom det er nødvendig for dagens sæterdrift. Eksisterende 
gjerder kan repareres og suppleres, dersom de utgjør en del av kulturmiljøet.



44 45

§5 Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone

§ 5.1 100 meters belte langs vassdrag, jfr Pbl § 11-11 nr 5
Med mindre annet er fastsatt i reguleringsplan er det i områder langs vassdrag som angitt nedenfor ikke tillatt 
med ny utvidelse av spredt bolig- og ervervsbebyggelse, driftsbygninger i landbruk eller annen stedbundet 
næring, fritidsbebyggelse, eller midlertidige eller transportable konstruksjoner eller anlegg som omfattes av 
pbl § 1-6.

Forbudet gjelder for områder nærmere enn 100 meter målt ved gjennomsnittlig flomvannstand fra sjøer, tjern 
og vassdrag med helårs vannføring. Forbudet gjelder ikke langs mindre bekker. Unntak fra bestemmelsen er 
område SF7 hvor grense på inntil 50 meter fra Røgden gjelder.

Retningslinje til § 5.1
Alle tiltak som er i strid med arealformålet vil kreve dispensasjon fra kommuneplanen.
100 meter-sonen har et flersidig verneaspekt:
• vern mot forurensning
• sikre det biologiske miljø i vassdragene
• landskapsvern
• flomvern
• tilgjengelighet for allmennheten

I områder uten reguleringsplan innebærer bestemmelsen et forbud mot de fleste typer byggearbeider og 
tiltak i 100meter sonen, herunder også utvidelse av fritidsbebyggelse. Når det også er tatt med anlegg som 
omfattes av pbl § 20-1pkt j, så innebærer dette også forbud mot plassering av campingvogn eller større telt. 
Dette gjelder i så fall primært plassering som hindrer allmenn ferdsel eller friluftsliv, eller som på annen måte 
fører til ulemper for omgivelsene. Forbudet vil ikke gjelde for plassering av campingvogn nær bebyggelse på 
boligeiendom som brukes som helårsbolig, eller ved gårdstun.

§ 5.2 Friluftsområde for Vesleskasen, jf Pbl § 11-11 nr 3
Deler av Vesleskasen er markert som friluftsområde i vann. Her er tillatt for motorferdsel, samt landing 
og start med luftfartøy jfr. kommunal forskrift vedtatt 25.10.2010.

§6 Hensynssoner, jf Pbl § 11-8
Hensynssoner viser særlige hensyn og restriksjoner som gjelder innenfor angitt område uansett arealformål.

§ 6.1 Hensynssone flomfare, jf Pbl § 11-8 pkt a
Innenfor hensynssone for 200- års flom (H320_1 – H320_3) tillates ikke oppført ny eller utvidelse av eksis-
terende bebyggelse før det foreligger utredning og dokumentasjon av tilstrekkelig sikkerhet. Dokumentasjonen 
skal følge standard som er beskrevet i NVEs retningslinjer NVE 2/2011 - ”Flaum og skredfare i arealplanar”. 
Alle saker i hensynssone flomfare skal forelegges NVE og Fylkesmannen for uttalelse. Det kreves fagkyndige 
uttalelser for sikker byggehøyde samt vurdering av konsekvenser for omgivelser.

§ 6.2 Hensynssone med særlige hensyn kulturmiljø og friluftsliv, jf Pbl § 11-8 pkt c
Ved behandling av byggesøknader skal hensyn til kulturmiljøet og friluftsliv vektlegges før det avgjøres om 
tiltaket kan gjennomføres, og eventuelle tiltak skal ta hensyn til friluftslivets og kulturmiljøets helhetlige verdi 
mht lokalisering og utforming. Regional kulturminneforvaltning skal gis anledning til å uttale seg før vedtak.
Gjelder følgende områder:
• Vestmarka – H530_1
• Nordre Grøset – H 570_1
• Hyjanstorpet – H570_2
• Tvengsberget – H570_3
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Retningslinje til § 6.2
For hensynssone Vestmarka gjelder Regional plan for Vestmarka samt bestemmelser 4.6 til 4.8.

§ 6.3 Hensynssone for båndlegging etter naturmangfoldloven, jf Pbl § 11-8 pkt d
I eksisterende områder vernet etter Naturmangfoldloven er det ikke tillatt med tiltak som er i strid  
med vernebestemmelsene eller kommuneplanens arealformål og bestemmelser.

Gjelder følgende områder:
• Rønnåsmyra naturreservat - H720_1
• Gardsjøen naturreservat – H720_2
• Maliskjæra naturreservat - H720_3
• Rotnedalen naturreservat - H720_4
• Vestre Lukasberget og Bornoberget naturreservat - H720_5
• Vålberget naturreservat - H720_6
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• Rotna, vernet vassdrag - H720_7

§ 6.4 Hensynssone båndlegging for regulering, jf Pbl § 11-8 pkt d
• Jernbanebebyggelsen, Kirkenær sentrum – H710

§ 6.5 Hensynssone båndlegging etter lov om kulturminner, jf Pbl § 11-8 pkt d
I området finnes automatisk fredete kulturminner som er båndlagt etter Kulturminneloven. Det er ikke tillatt å 
sette i gang tiltak som kan skade, ødelegge eller utilbørlig skjemme kulturminnene, eller foreta noen form for 
fysisk inngrep i området, jfr. Kulturminneloven §§ 3 og 8. Tiltak innenfor området må på forhånd avklares med 
kulturminnemyndighetene, jfr. Lov om Kulturminner §§ 3 og 8.

Gjelder følgende område:
• Gravfelt ved Skasen – H730_1

§ 6.6 Hensynssone hvor gjeldende reguleringsplan skal gjelde, jf Pbl § 11-8 pkt f
• Reguleringsplan ”Finnskogen Turist og Villmarksenter”.
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Utvalgssaksnr.  Utvalg   Møtedato
041/13   Formannskapet  18.03.2013
014/13   Kommunestyret  08.04.2013

Innstilling:
Rådmannen rår formannskapet til å fremme slik

Innstilling:
1. Med hjemmel i plan- og bygningslovens (Pbls`) § 11-15 vedtar kommunestyret foreliggende forslag  
    til arealplan for Grue kommune 2013-2023 bestående av planbeskrivelse, planbestemmelser og plankart.

2. Dyrket mark skal ikke tas ut av produksjon før det er behov for utbygging.

3. Industrifeltet Grinder punkt I 32 vurderes på nytt ved rullering om 4 år i eventuelt bytte mot andre arealer.

4. Ved en eventuell endring ved behandlingen av Vestmarkaplanen i Miljøverndeparte-mentet, bør  
    kommunen be om at hele Vestmarkaplanen tas opp til ny behandling.

5. Båndlegging av verneverdige kulturminner vurderes ved rullering ar arealdelen av kommuneplan.

Behandling i FORMANNSKAPET - 18.03.2013
Ordfører Rolsdorph fratrådte som inhabil og varamedlem Roy Holseter deltok ved behandlingen. 
Møtet ble under denne sak ledet av varaordfører Åse B. Lilleåsen.
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i: FS-041/13
1. Med hjemmel i plan- og bygningslovens (Pbls`) § 11-15 vedtar kommunestyret foreliggende forslag 
til arealplan for Grue kommune 2013-2023 bestående av planbeskrivelse, planbestemmelser og plankart.

2. Dyrket mark skal ikke tas ut av produksjon før det er behov for utbygging.

3. Industrifeltet Grinder punkt I 32 vurderes på nytt ved rullering om 4 år i eventuelt bytte mot andre arealer.

4. Ved en eventuell endring ved behandlingen av Vestmarkaplanen i Miljøverndeparte-mentet, bør 
    kommunen be om at hele Vestmarkaplanen tas opp til ny behandling.

5. Båndlegging av verneverdige kulturminner vurderes ved rullering ar arealdelen av kommuneplan.

Saksordfører: Åse B. Lilleåsen

SLUTTBEHANdLING
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Behandling i KOMMUNESTYRET - 08.04.2013
Ordfører Rolsdorph fratrådte som inhabil.

Møtet ble under denne sak ledet av varaordfører Åse B. Lilleåsen.
Per Guttorm Haarstad ble valgt som settevaraordfører.
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i: KS-014/13
1. Med hjemmel i plan- og bygningslovens (Pbls`) § 11-15 vedtar kommunestyret foreliggende forslag til 
    arealplan for Grue kommune 2013-2023 bestående av planbeskrivelse, planbestemmelser og plankart.

2. Dyrket mark skal ikke tas ut av produksjon før det er behov for utbygging.

3. Industrifeltet Grinder punkt I 32 vurderes på nytt ved rullering om 4 år i eventuelt bytte mot andre arealer.

4. Ved en eventuell endring ved behandlingen av Vestmarkaplanen i Miljøverndeparte-mentet, bør 
    kommunen be om at hele Vestmarkaplanen tas opp til ny behandling.

5. Båndlegging av verneverdige kulturminner vurderes ved rullering ar arealdelen av kommuneplan.

Sakens dokumenter:

Ikke vedlegg:
• Saksutredning med vedtak i saknr 107/12, datert 19.11.2012 (Behandling av arealplan etter bearbeiding 
  på bakgrunn av innsigelser)
• Høringsuttalelser fra andre enn de med innsigelsesmyndighet legges ved som eget dokument, 
   datert 6.2.2012.
• Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse), datert 24.5.2011
• Konsekvensutredning (KU), datert 24.5.2011

Vedlegg:
• Uttalelser fra Fylkesmannen i Hedmark, datert 22.1.2013
• Uttalelse fra Statens vegvesen, datert 17.1.2013
• Uttalelse fra Hedmark fylkeskommune, Fylkesrådet, datert 11.2.2013
Følgende vedlegg som skal til vedtak
• Planbestemmelser, endelig
• Planbeskrivelse med vedlegg, endelig, inkl. oversikt over hytteområder og ledige byggeklare tomter.
• Behandling av INNSIGELSENE til kommuneplanen med merknader fra Fylkesmannen, Statens Vegvesen    
   og Hedmark fylkeskommune
• Plankart (10 delkart, tegn– og fargeforklaring)
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Saksopplysninger:

Bakgrunn
Kommunen er med hjemmel i Pbls` pålagt å ha en kommuneplan som omfatter samfunnsdel med handlings-
del, samt en arealdel. Grue kommune har fra tidligere en arealdel vedtatt i 1998. Planprogram for revidering 
av kommuneplanen, både arealdel og samfunnsdel, ble fastsatt av kommunestyret 12.4.2010, sak 22/10.  
Det foreliggende dokumentet er forslag til en kommuneplan bestående av en revidert arealdel med plan-
beskrivelse, planbestemmelser og plankart.

Planprosess
Samfunnsdelen ble vedtatt den 11.10.2011.

Arealdelen
Utgangspunktet for arbeidet var en revidering av arealplanen fra 1998. Det har ikke blitt gjort endringer i plan-
dokumentet siden den ble vedtatt og følgelig er det behov for oppgraderinger for allerede gjennomførte tiltak.
I mangel av planfaglig kompetanse i kommunen er denne tjenesten kjøpt inn fra Cowi AS. Kommunens  
ansatte har bidratt med opplysninger, kartdata, underlagsdokumentasjon og forslag til endringer. Det har  
vært nedsatt en administrativ arbeidsgruppe i kommunen som har jobbet med revidering av arealplanen.
Det har vært gjennomført 2 åpne møter i forbindelse med revidering av arealplan, et med tema utmark og 
hyttebygging, og et om næringsområder, boligbygging og sentrumsutvikling.
Det ble annonsert mulighet til å komme med private forslag til endringer av arealplanen, hvor det kom inn  
21 forslag.

Det er gjennomført en konsekvensutredning (KU) på 21 av arealbruksforslagene etter en metode som står 
beskrevet på s. 2 i KU-rapporten. Metoden er fastsatt på en måte som skal være etterprøvbar og det utøves 
ikke skjønn ved utfylling av skjema. Det er også gjennomført risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) på 
17 av arealbruksforslagene.

Arbeidet med revidering av arealplanen har vært en omfattende prosess som har involvert planprosjektets 
strategigruppe, rådmannens ledergruppe, arealplangruppa og formannskapet.
Formannskapet har som planutvalg vurdert alle innkomne arealbruksforslag og prioritert hvilke av forslagene 
som skulle avvises, hvilke som skulle tas med i det videre arbeidet og hvilke forslag som skulle gå til konse-
kvensutredning og risiko – og sårbarhetsanalyse. Formelle vedtak ble gjort i formannskapet i sak 013/11 og 
023/11.

Arealdelen er nå justert etter innsigelser og høringsuttalelser. Planbestemmelser, planbeskrivelser og plan-
kart vedlagt saken er justert i tråd med innsigelsesmyndighetenes merknader og planutvalgets synspunkter 
slik de er gitt i tidligere drøftingsmøter.

Saksgang etter offentlig høring:
Formannskapet vedtok med hjemmel i Pbls` § 11-14 den 23.5.2011 å legge forslag til Kommuneplanen ut til 
offentlig ettersyn og høring. Høringsperioden var i tida 24.mai. – 5.aug.2011. Høringsuttaleleser og innsigel-
ser er lagt fram for Formannskapet i forbindelse med behandling av samfunnsdelen og i drøftingsmøter.
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I 2012 har plangruppa og Cowi AS arbeidet videre med endringer av planbestemmelsene på bakgrunn av 
innsigelser. Det har vært drøftinger med formannskapet og det er gjennomført drøftingsmøter med innsigel-
sesmyndighetene i løpet av året. Følgende opplisting viser til hovedaktivitetene med arbeid på bakgrunn av 
høringsuttalelser og innsigelser:

11. januar: Drøftinger i planutvalget

01. mars: Plangruppa m fl i drøftingsmøte med innsigelsesmyndighetene (Hamar)

22. mars Plangruppa i møte med Fylkesmannen vedr. gjennomgang av planbestemmelser (Hamar)

26.mars: Drøftinger i planutvalget

02. mai: Plangruppa m fl i Oslo i møte med konsulentene i Cowi AS vedrørende endringer av 
      bestemmelser og plankart

04. juni: Notat med orientering om status og framdrift til planutvalget

02. juli: Bearbeidede dokumenter (planbestemmelser og plankart) oversendt Fylkesmannen for gjennomgang

25. august: Tilbakemelding fra Fylkesmannen med merknader og forslag til bestemmelser

12. november: Behandling av arealplanen etter bearbeiding på bakgrunn av innsigelser

Jan./feb. 2013: Fylkesmannen, fylkeskommunen og Statens vegvesen trekker innsigelsene på visse vilkår

Status og videre framdrift
Dokumentene slik de nå foreligger, skal være i tråd med det innsigelsesmyndighetene har gitt av råd 
og merknader.
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