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1. PLANPROSESSEN FOR GRANLITERMINALEN 

Planarbeidet for Granliterminalen ble kunngjort oppstartet i september 2015, og planprogrammet 

ble samtidig sendt på høring. Det kom inn 14 merknader, hvor Mattilsynet fremmet innsigelser til 

planprogrammet. Innsigelsene gjaldt mulig forurensing av grunnvannet som ville bidra til 

negative konsekvenser for Granli vannverk. 

 

Etter at Mattilsynet fremmet innsigelser ved oppstart av planarbeid, gikk Gunnar Holth 

Grusforretning AS (GHG) i dialog og samarbeid med Glåmdal interkommunale vann og 

avløpsselskap IKS (GIVAS) og Mattilsynet om å utføre utredninger knyttet til drikkevannskilden 

før man gikk videre med de andre temaene. Utredningene ble finansiert av GHG og GIVAS, hvor 

GIVAS har hatt ansvaret for gjennomføringen. Utredningene har omfattet både hydrogeologiske 

undersøkelser og grunnvannsmodellering utført av hydrogeologer hos Sweco. Etter at de er 

gjennomført, har GIVAS og Mattilsynet konkludert med at de ikke kan anbefale utbygging i 

sikringssone 2b på vestsiden av jernbanen (Kongsvingerbanen). Hovedbegrunnelsen er at mulig 

forurensning fra området teoretisk sett vil kunne nå dagens brønnpark, men også at området i 

framtiden muligens vil være aktuelt for utvidelse av dagens brønnpark. I møter mellom GHG, 

GIVAS og Mattilsynet har man avklart at man kan akseptere virksomhet i sikringssone 2b øst for 

jernbanen så lenge man forholder seg til forskriften for Kongsvinger vannverk (Granli 

grunnvannskilde) (vedlegg 1). 

 

Prosessen med utredning av grunnvann har tatt tid. Planprogrammet for Granliterminalen er 

derfor ikke fastsatt i Kongsvinger kommune. GHG har nå valgt å redusere planområdet for å 

unngå arealene vest for jernbanen. Planområdet omfatter derfor nå arealer for massetak og 

lager-/logistikkvirksomhet på østsiden av jernbanen. I tillegg er det tatt med et belte langs 

jernbanen, et gammelt industrilager på vestsiden og adkomsten over jernbanen. På grunn av 

reduksjonen og endret tiltak, er navnet endret til «Granli massetak og næringsområde». 

 

Revidert planprogram sendes på ny høring.  
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2. PLANOMRÅDETS BELIGGENHET 

Planområdet for Granli massetak og næringsområde ligger på Granli ca. 7 km sørøst for 

Kongsvinger sentrum. 

 

 

Figur 1 Kart som viser tiltakets beliggenhet 
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3. FORMÅLET MED PLANARBEIDET 

Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for en utvidelse av massetaket og utvidelse av 

eksisterende lager-/logistikkvirksomhet innenfor planområdet. Utvidelsen foreslås på østsiden av 

Kongsvingerbanen. Dette er viktig for å ta ut sandressursen i Gropa, og imøtekomme markedet 

ved å legge til rette for en bedre avvikling av godstransporten på jernbane bl.a. til og fra Sverige. 

Det er også aktuelt å ta ut fjellmasser i området. I planarbeidet vil også mulighet for nye 

sidespor, avkjørsler til området og nødvendige skjermingsbelter vurderes, samt å sikre 

eksisterende virksomhet innenfor plangrensa. 

 
Utvidelse av eksisterende logistikkvirksomhet og tilrettelegging for jernbaneinfrastruktur vil være 

i tråd med politiske målsettinger om å få mer gods over fra veg til bane. Det vil også være i 

samsvar med Jernbanedirektoratets/Bane NORs godsstrategi for området.  

 

 

4. UTREDNINGSPLIKT 

Reguleringsplanen omfatter uttak av stein, grus og sand, samt jernbane-/terminalinfrastruktur 

for omlasting av gods.  

 

Tiltaket er utredningspliktig i henhold til forskrift om konsekvensutredninger av 01.07.2017, § 6 

Vedlegg I pkt 19: «Uttak av malmer, mineraler, stein, grus, sand, leire eller andre masser 

dersom minst 200 dekar samlet overflate blir berørt eller samlet uttak omfatter mer enn 2 

millioner m³ masse, eller uttak av torv på et område større enn 200 dekar. Mindre tiltak omfattes 

av vedlegg II nr. 2a». Samt etter §8a, vedlegg II pkt 10 c: «Bygging av jernbane og anlegg for 

omlasting av gods, samt terminaler som betjener flere transportsystemer» 

 

Planprogrammet skal være tilpasset omfanget og nivået på planarbeidet. Planprogrammet skal 

beskrive miljøforhold og naturressurser som blir berørt, samt tiltakets eventuelle konsekvenser 

for miljø og samfunn. Det angis hvilke utredninger som anses nødvendige for å gi et godt 

beslutningsgrunnlag. 

 

5. FORSLAGSTILLER 

Gunnar Holth Grusforretning AS (GHG) er forslagstiller.  

 

Gunnar Holth Grusforretning AS driver i dag terminalvirksomhet i tilknytning til eksisterende 

sidespor på deler av det aktuelle området. GHG AS er en betydelig aktør på landsbasis innenfor 

grus, pukk og anleggsvirksomhet, og driver også sandtaket som er lokalisert innenfor 

plangrensen. 
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6. PLANENS GEOGRAFISKE AVGRENSNING 

Planområdet dekker et areal på 610,8 daa. I nord avgrenses området av Gjermshusrønningen og 

Dypdalen, mot vest følges eiendomsgrensen langs vestre side av jernbanen. Det er tatt med 

areal rundt eksisterende adkomst til massetaket og eiendommene mellom jernbanen og fv. 1992 

Austmarkavegen. I sør er det tatt med areal på vestsiden av Austmarkavegen for å ha areal for 

mulig overløp for overvann. Planområdet omfatter også eksisterende verkstedvirksomhet og to 

boliger i sørøst.  

 

 

 

Figur 2 Forslag til planavgrensning. Planområdet er ca 610,8 daa. 

 
  



 

Planprogram  

 

 

 

 
 
 

  

5 av 24 

7. DAGENS SITUASJON 

Innenfor foreslått plangrense ligger det i dag et sidespor og en lagerterminal i Gropa, samt 

masseuttak av sand og et gammelt fjelltak. Det er for tiden ikke drift i fjelltaket. Området på 

østsiden av jernbanen benyttes som lager/logistikkterminal hvor man losser tog med ferdigvarer 

fra Benders AB i Sverige (takstein og belegningsstein), og laster togene med sand i retur til 

fabrikken i Sverige. 

 

I tillegg er det områder for skogbruk, eksisterende boliger og verkstedet til Gunnar Holth 

Grusforretning. 

 

 

Figur 3 Ortofoto1 av området med plangrense 

 

 

 

                                                
1 kilde: www.norgeibilder.no 

http://www.norgeibilder.no/
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8. BESKRIVELSE AV TILTAKET 

Det er ønske om å utvide Granli (tidligere Gropa) massetak og legge til rette for en utvidelse av 

eksisterende lager-/logistikkområde innenfor planområdet, samt jernbaneinfrastruktur. Omfanget 

av utvidelsen er ikke avklart. Det pågår prosesser med Bane Nor og det er ønskelig i denne fasen 

å ha et handlingsrom. Det er aktuelt å redusere arealet senere i prosessen. Deler av området vil 

bli liggende igjen som randsone/vegetasjonsbelte. Det kan bli aktuelt å anlegge flere sidespor på 

eksisterende lager/terminalområde.  

 

 

Planen skal også legge til rette for å ivareta eksisterende aktivitet i planområdet.  

 

Det er tenkt at terminalvirksomhet skal utvikles i takt med markedet. Ved at grus- og fjellmasser 

tas ut kan terminalen utvides etter behov og etter hvert som det ferdigstilles nye arealer. Det er i 

utgangspunktet ikke planlagt bygninger for opphold på nivå med terminalområdet. 

 

Området vil ha avkjørsel fra fv. 1992 Austmarkavegen som i eksisterende situasjon til Granli 

massetak og terminalområdet.  

 

 

Figur 4 Illustrasjonsskisse av eksisterende terminal, men planlagt masseuttak. Skille mellom 
grus og fjell er foreløpig ikke kartlagt, og er en antakelse.  
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Figur 5 Illustrasjon etter massetak er tatt ut og terminalområdet utvidet  

 

9. RAMMER OG PREMISSER FOR PLANARBEIDET 

9.1 Planprosess 

Følgende punkter er utført i forbindelse med opprinnelig planforslag for Granliterminalen:  

 
• Innledende møte med Kongsvinger kommune utført 31.10.2014 
 
• Regionalt planforum utført 03.12.2014 

 
• Åpent møte utført 08.12.2014 

 
• Oppstart av planarbeid behandlet av planutvalget, utført 20.01.2015 
 
• Oppstartsmøte med Kongsvinger kommune utført 26.03.2015. 

 
• Varselet oppstart og lagt ut planprogrammet på høring september 2015. 

 
• Hydrologiske undersøkelser og modellering av grunnvannsstrømmer 2017-2020 

 
Det legges opp til følgende videre fremdrift:  
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• Revisjon av planprogrammet som legges ut til offentlig ettersyn. Ny oppstart av 
planarbeidet kunngjøres vinteren 2021. Høringsfristen settes til 6 uker. 

 

• Kongsvinger kommune fastsetter planprogrammet på bakgrunn av forslag til 
planprogram og uttalelsene til dette. 

 
• Forslagstiller utarbeider forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning. 

 
• Når komplett forslag til reguleringsplan er mottatt av kommunen, skal kommunen 

snarest, og senest innen tolv uker eller en annen frist som er avtalt med forslagsstiller, 
avgjøre om forslaget skal fremmes ved å sendes på høring og legges ut til offentlig 
ettersyn og behandles etter reglene i §§ 12-9 og 12-10. 

 

• 1. gangs behandling i planutvalget i Kongsvinger kommune. 

 
• Offentlig ettersyn av planforslag med konsekvensutredning. Høringsfristen settes til 6 

uker. 

 
• Ansvarlig myndighet skal, på bakgrunn av høringen, ta stilling til om det er behov for 

tilleggsutredninger eller dokumentasjon av bestemte forhold. Eventuelle 
tilleggsutredninger skal sendes ut på høring til de som har avgitt uttalelse til 
reguleringsplan med konsekvensutredning.  

 

• 2. gangs behandling i planutvalget i Kongsvinger kommune. 

 
• Sluttbehandling i kommunestyret i Kongsvinger kommune. 

 

• Vedtaket kunngjøres med mulighet til å påklage vedtaket for berørte parter.  

 

 

9.2 Medvirkning 

I henhold til plan- og bygningslovens § 5-1 skal «enhver som fremmer planforslag, skal legge til 

rette for medvirkning». Plan- og bygningsloven og regelverket for konsekvensutredninger sikrer 

at man i plansaker får en bred medvirkning i hele planprosessen, blant annet gjennom 

planprogrammet. Gjennom offentlig ettersyn av planprogrammet gir det anledning til å påvirke 

både hvilke spørsmål som er viktige og som bør utredes, og den videre saksgang hvor det 

endelige planforslaget med tilhørende konsekvensutredning skal behandles. I tillegg vil det bli 

mulighet for å uttale seg ved offentlig ettersyn av planforslag med konsekvensutredning og det 

gis klagemulighet etter sluttbehandling av planen. 

 

Før varsling av oppstart i 2015 ble det avholdt et åpent møte for beboerne på Granli. Det er 

avholdt møter med GIVAS, Mattilsynet, Bane Nor og Statens vegvesen etter varsel om oppstart i 

2015. Det vil være dialog med disse aktørene i den videre planprosessen. 
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9.3 Eksisterende planer og overordna føringer 

9.3.1 Kommuneplanens arealdel for Kongsvinger kommune  

Planområdet ligger i kommuneplanens arealdel som uavklart område. Mattilsynet hadde 

innsigelse til arealbruken som ikke var mulig å løse da arealdelen skulle sluttbehandles. 

Arealbruken styres nå av kommuneplanens arealdel, vedtatt 1.10.2009 og reguleringsplan 9401 

Gropa, vedtatt 26.9.2002, sist endret ved mindre endring vedtatt 31.3.2016.  

 

Areal ligger i LNF område-A1 hvor tiltak som ikke har tilknytning til stedbunden næring-, 

naturvern-, eller friluftstiltak ikke er tillatt. Hele området er belagt med restriksjonssone - 

nedslagsfelt for drikkevann.  

 

 

Figur 6 Utsnitt fra kommuneplanens arealdel for 2019 - 2030 

9.3.2 Reguleringsplaner  

Eksisterende massetak og lager-/logistikkterminal er regulert gjennom reguleringsplan 9401 

Gropa, vedtatt 26.09.2002, og endring vedtatt 31.03.2016. Reguleringsplanen for Gropa blir 

innlemmet i sin helhet i reguleringsplan for Granli massetak og næringsområde, og vil bli 

opphevet. 
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Figur 7 Gjeldende reguleringsplan for 9401 Gropa. 

 

Det er ellers ingen gjeldende reguleringsplaner innenfor eller i nærheten av plangrensa. 

9.3.3 Klausuleringsområde for Granli vannverk 

Planavgrensningen ligger i sin helhet innenfor klausuleringsområde for Kongsvinger vannverk, 

Granli. I henhold til Forskrift om beskyttelse/beredskapstiltak for Kongsvinger vannverk, Granli 

grunnvannskilde, ligger deler av arealet innenfor sone 2b. Sone 2a kan bli berørt i nordvestre del 

av planområdet. Hoveddelen av det nye uttaksområdet for sand og fjellmasser ligger i sone 3b. 

Sone 3c (brun/oransj) representerer områder utenfor akviferen. Uttak og drift i massetaket skal 

skje i tråd med forskriften for vannverket. 
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Figur 8 Grunnvannssone inndeling, klausuleringsområder. Plangrense med rød stiplet linje. 

 

For sone 2b gjelder følgende: ”Området bør i størst mulig grad beskyttes mot forurensninger av 

ulike slag. Aktiviteter som forårsaker forurensning av grunnvannet må kontrolleres og tiltak som 

begrenser faren for forurensning skal iverksettes. I kontrollerte former kan ulike aktiviteter 

utøves. Spredt boligbygging er tillatt”. 

 

For sone 2a er det vedtatt følgende restriksjoner: ”Området skal i størst mulig grad beskyttes 

mot mulig forurensninger av ulike slag. Aktiviteter som forårsaker forurensning av grunnvannet 
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må kontrolleres, og tiltak som begrenser faren for forurensning skal iverksettes. Spredt 

bebyggelse er tillatt syd for Gropa”. 

 

For sone 3b gjelder følgende: ”Sonen representerer løsmassene og/eller fjell hvor det kun er en 

meget begrenset grunnvannstransport.” 

 

Vedlegg 1 Sonekart Granli vannverk med forskrift om beskyttelse/beredskapstiltak for Kongsvinger 
vannverk, Granli grunnvannskilde 

9.3.4 Nasjonale retningslinjer 

Følgenderetningslinjer kan komme til anvendelse i planarbeidet. 

 
• Retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen (T – 1442/2016) angir krav til 

hvordan støyforhold skal behandles i ulike arealplaner. 
• Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 

(26.september 2014). «Planlegging av arealbruk og transportsystem skal fremme 
samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, god trafikksikkerhet og effektiv 

trafikkavvikling. Planleggingen skal bidra til å utvikle bærekraftige byer og tettsteder, 
legge til rette for verdiskaping og næringsutvikling, og fremme helse, miljø og 
livskvalitet. Utbyggingsmønster og transportsystem bør fremme utvikling av kompakte 
byer og tettsteder, redusere transportbehovet og legge til rette for klima- og 
miljøvennlige transportformer. I henhold til klimaforliket er det et mål at veksten i 
persontransporten i storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange. 
Planleggingen skal legge til rette for tilstrekkelig boligbygging i områder med press på 

boligmarkedet, med vekt på gode regionale løsninger på tvers av kommunegrensene.» 

• T-1520 Retningslinjer for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging.  

• Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging (28.09.2018). «Kommunene, 

fylkeskommunene og staten skal gjennom planlegging og øvrig myndighets- og 

virksomhetsutøvelse stimulere til, og bidra til reduksjon av klimagassutslipp, samt økt 

miljøvennlig energiomlegging. Planleggingen skal også bidra til at samfunnet forberedes 

på og tilpasses klimaendringene (klimatilpasning).» 

 

Planforslaget skal også ta hensyn til nasjonale mål og føringer når det gjelder universell 

utforming, ROS og utbygging godt tilpasset landskapet. 

 

9.4 Forholdet til annet lovverk 

Plan- og bygningsloven 

Det blir utarbeidet reguleringsplan i henhold til plan- og bygningslovens bestemmelser blant 

annet basert på utarbeidet planprogram og høringen av dette. Forholdet til jord– og 

skogbrukslovgivningen blir avklart gjennom behandlingen etter plan– og bygningsloven. 

 

Lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) 

Loven regulerer kommersiell leting, undersøking og utvinning av alle mineralske ressurser 

bortsett fra olje, gass og vann. Loven får dermed direkte innvirkning på denne planprosessen. 

 

Forurensningsloven 

Forskrift om begrensning av forurensning kap. 30 er fastsatt av Miljøverndepartementet 17 

september 2009 (med ikrafttreden 1 jan 2010) med hjemmel i lov 13 mars 1981 nr. 6 om vern 

mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven). Forurensningsforskriften kap. 30 skal alle 

tiltak følge, såfremt ikke Fylkesmannen finner det nødvendig med strengere krav etter 

forurensningsloven § 11. 
 

Naturmangfoldloven 
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Lovens formål er at naturen med dens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og 

økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for 

menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden. Tiltaket skal vurderes ut fra 

naturmangfoldloven av 19. juni 2009 § 7 og §§ 8-12. 
 

Kulturminneloven 

Konsekvensutredningen tar utgangspunkt i kulturminnelovens definisjon av kulturminner og 

kulturmiljøer. Konsekvensutredningen forutsetter å avklare eventuelle konflikter med 

kulturminner og kulturmiljøer. Dersom tiltaket kommer i konflikt med automatisk fredede 

kulturminner, må kulturminnemyndighetene ta stilling til eventuell dispensasjon fra den 

automatiske fredningen. Undersøkelsesplikten i henhold til § 9 blir ivaretatt gjennom 

konsekvensutredningen. 

 

Vannressursloven 

Tiltaket berører ikke direkte «overflatevann med årssikker vannføring» og tiltakshaver vurderer 

det slik at det aktuelle tiltaket ikke vil påvirke forholdene i det nærliggende vassdraget i en slik 

grad at det må søkes om tillatelse fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) etter i 

vannressursloven.  

 

Grunnvann omfattes også av vannressursloven og nærheten til GIVAS grunnvannsbrønner må 

håndteres. Det er utarbeidet en forskrift for beskyttelse av vannkilden: Forskrift om 

beskyttelse/beredskapstiltak for Kongsvinger vannverk, Granli grunnvannskilde. 

 

 

Figur 9 Oversikt over brønner. Kilde: NGU 

 

Folkehelseloven 

Tiltaket skal belyses ut fra Folkehelseloven kap 3 om miljørettet helsevern. Miljørettet helsevern 

omfatter de faktorer i miljøet som til enhver tid direkte eller indirekte kan ha innvirkning på 

helsen. Disse omfatter blant annet biologiske, kjemiske, fysiske og sosiale miljøfaktorer.  

 

Øvrig lovverk 

Det er ikke kjent at tiltaket må belyses i forhold til eller vil kreve tillatelse etter annet lovverk. 
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Det antas at sektormyndighetene i forbindelse med høringen av konsekvensutredningen i så fall 

vil informere tiltakshaver om dette. 

 

9.5 Driftsplan og driftskonsesjon 

 

I tillegg til oppfylt utredningsplikt (KU) er det nødvendig med vedtatt reguleringsplan, og 

godkjent driftsplan og driftskonsesjon i henhold til mineralloven, for uttak av masser. 
 

Driftsplanen skal sendes direktoratet for mineralforvaltning sammen med søknad om 

driftskonsesjon. Driftsplanen skal være et fleksibelt instrument som kan utformes i dialog med 

Direktoratet. Den skal kunne endres og tilpasses dersom det under driften oppstår nye 

situasjoner eller andre endringer i forutsetningene for driften. Reguleringsplanen gir de 

ytre/overordna rammene, mens driftsplanen omhandler detaljer for driften av uttaket. 

10. 0 – ALTERNATIVET 

0-alternativet innebærer at sand og grus i Gropa massetak tas ut og avsluttes iht. vedtatt 

reguleringsplan, vedtatt dispensasjon og gitt driftskonsesjon. Området tilbakeføres til landbruks-, 

natur- og friluftsområde (LNF) og industri.  

 

0-alternativet vil bli omtalt i konsekvensutredningen. 0-alternativets konsekvenser for miljø og 

samfunn vil bli beskrevet. Det vil si konsekvenser for landskapet, konsekvenser for omgivelsene 

og samfunnsmessige konsekvenser som sysselsetting, økonomi, markedets tilgang på 

byggeråstoffer og utvidelse av massetaket og lagervirksomheten. 

 

Forslaget til reguleringsplan vil for alle utredningstema bli vurdert opp mot 0-alternativet.  

 

11. METODIKK FOR IKKE PRISSATTE KONSEKVENSER 

I henhold til forskrift om konsekvensutredninger skal planprogrammet være tilpasset omfanget 

og nivået på planarbeidet. Programmet skal beskrive miljøforhold og naturressurser som blir 

berørt, samt tiltakets eventuelle konsekvenser for miljø og samfunn. Det skal angis hvilke 

utredninger som anses nødvendige for å gi et godt beslutningsgrunnlag. 

 

Nedenfor følger en oversikt over relevante problemstillinger, kjent kunnskap og en vurdering av 

utredningsbehov knyttet til mottak av masser. Dette gjelder innenfor planområdet, men også i 

tiltakets influensområde. 

 

Avbøtende tiltak blir vurdert gjennom konsekvensutredningen. 

 

Temaer og problemstillinger som anses som viktige for planarbeidet er listet opp nedenfor. Dette 

henger sammen med og fanges opp av forhold som skal utredes og/eller beskrives jf. kap. 12.  

 

Tema som antas å ha innvirkning på viktige miljø- og samfunnsforhold og som skal utredes 

særskilt omfatter: 
• Landskapsbilde 
• Naturmangfold 

• Støy og støv 
• Avrenning, flom og grunnvann 
• Drikkevannskilden 
• Transport og trafikk 
• Sysselsetting 
• Behovet for masse 

• Samfunnssikkerhet og beredskap 
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12. ANTATTE PROBLEMSTILLINGER OG UTREDNINGSBEHOV  

12.1 Miljø 

12.1.1 Landskap 

Eksisterende situasjon 

Arealet fremstår i dag som massetak, lagerområde og skogsområde. Det er noen bygninger for 

massetaket og for verksted.  

 

Mulige virkninger 

Landskapet vil bli påvirket av terrengendringen ved utvidelsen av massetaket og 

lagervirksomheten. Landskapet innenfor plangrensa vil være i endring i flere år fremover. 

Områder hvor massen er tatt ut, vil bli benyttet til utvidelsen av terminalområdet. Randsonen 

mot eksisterende terreng blir skråning og fjellskjæring pga høydeforskjell. Tiltaket vil gi 

konsekvenser for opplevelsen av landskapet i nærvirkning og i fjernvirkning.  

 

Utredningsbehov 

Det vil bli lagt vekt på å utrede og dokumentere tiltakets landskapsmessige visuelle 

konsekvenser. Det vil bli utarbeidet visualiseringer som viser tiltakets konsekvenser for 

landskapet fra Austmarkavegen og Granlivegen.  

 
Metodebeskrivelse 

Håndbok V712, Konsekvensanalyser.  

 

12.1.2 Kulturminner og kulturmiljø 

Eksisterende situasjon 

Det er ingen registrerte automatisk freda kulturminner innenfor planområdet.  

 

Mulige virkninger 

Ingen 

 

Utredningsbehov 

Hedmark Fylkeskommune har vært på befaring av området 11-12.11.2014, der det ble kartlagt 

automatisk freda kulturminner. Nyere tids kulturminner vil bli beskrevet og vurdert i 

planbeskrivelsen. 

 

Vedlegg 2 Rapport fra arkeologisk registrering for Granliterminalen datert 12.12.2014 

 

12.1.3 Naturens mangfold 

Eksisterende situasjon 

Det er registrert viktige naturtyper innenfor planavgrensningen. Nordøst for uttaket på Gropa er 

det registrert (viktig) gammel furuskog, men den er nå hogd. I utkanten av planavgrensningen, i 

Djupdalen, er det registrert (viktig) gammel granskog. Selve sanduttaket er også registrert som 

viktig erstatningsbiotop (verdi B i DN-håndbok 13). I sørøstlig del av planområdet er det 

registrert en lokalitet av naturtypen sørvendte berg og raskmarker (verdi viktig), som delvis 

faller innenfor prosjektavgrensningen. Øst for eksisterende fjelltak er det registrert et MiS-

område med liggende død ved. Den sårbare arten vårveronika er i 1995 registrert øst for 

adkomstvegen til Bjørkeli og Gjermshusrønningen, og det finnes ellers også en rekke registrerte 

rødlistede arter av insekter innenfor prosjektområdet. Prosjektområdet ligger innenfor to større 

områder for sensitive artsdata for artene hubro og vandrefalk. Nærmere informasjon om hvor 
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artene er registrert i forhold til prosjektområdet må innhentes av fylkesmannen. Det er i tillegg 

registrert noen viktige naturtyper utenfor, men i umiddelbar nærhet til planavgrensningen. Dette 

omfatter en lokalt viktig naturbeitemark langs Gamle Granlivegen, Gropatjernet som er registrert 

som viktig naturlig fisketomt tjern og en regionalt viktig lokalitet med gammel bjørkeskog. 

Lokalitetene vil trolig ikke påvirkes direkte av arealbeslag, men bør hensyntas.  

 

 

Figur 10 Utsnitt fra Naturbase, naturtyper  

 

Mulige virkninger 

Tiltaket vil få konsekvenser for naturens mangfold i området gjennom direkte arealbeslag. 

 

Utredningsbehov 

Datagrunnlaget vil bestå av offentlig tilgjengelig informasjon fra databaser og kartinnsyn, 

supplert med informasjon fra befaring av området i vekstsesongen 2020. Utredningen vil omfatte 

en beskrivelse av naturmangfoldet i planområdet, anbefalte hensyn ved utviklingen av området 

og en vurdering av naturmangfoldlovens §§ 7 og 8-12.  

 

Metodebeskrivelse 

DN-håndbok nr 13 og håndbok V712. 

 

 

 

 

12.1.4 Støv 

Eksisterende situasjon 
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Det er uttak av sand innenfor plangrensa i dag som medfører noe støv.  

 

Mulige virkninger 

Uttak av sand medfører noe støv, men det vil bli dempet ved vanning.  

 

Utredningsbehov 

Det vil i reguleringsbestemmelsene bli satt krav om støvdempende tiltak. Det vurderes ikke som 

nødvendig med ytterligere utredninger om dette temaet. Temaet vil bli omtalt i 

konsekvensutredningen. Støv fra virksomheten med steinuttak skal håndteres i henhold til 

forurensningsforskriften kap 30. 

 

12.1.5 Støy 

Eksisterende situasjon 

Eksisterende uttak genererer støy. Eksisterende veg- og jernbanetrafikk bidrar også i det totale 

støybildet.  

 

Mulige virkninger 

Utvidelsen av massetaket medfører ikke økt daglig aktivitet, men forlenget levetid for 

massetaket.  

 

Utredningsbehov 

I forbindelse med utarbeiding av reguleringsplan med konsekvensutredning for området vil det bli 

gjort en støyutredning knyttet til den fremtidige driften i masseuttaket. Et alternativ kan være å 

se på to ulike situasjoner for drift der det vurderes et sannsynlig alternativ mot et verste tilfelle. 

Det beregnes støy fra drift knyttet til uttak av sand og fjell og godstrafikk på vei og på jernbane. 

For de to sistnevnte vil det vurderes hvilken påvirkning trafikk skapt av tiltaket har sammenlignet 

med øvrig trafikk.  

 

Støy fra virksomheten med uttak av stein skal håndteres i henhold til forurensningsforskriften 

kap 30. 

 

Metodebeskrivelse 

Forurensningsforskriften kap 30 og T-1442/2016 
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12.1.6 Landbruk 

Eksisterende situasjon 

Det er skog med høy og middels bonitet, uproduktiv skog, innmarksbeite og fylldyrka jord 

innenfor planområdet.  

  

Figur 11 Bonitetskart 

 

Mulige virkninger 

Området for skogbruk vil bli redusert. Planområdet omfatter areal på vestsiden av fv 1992, 

sørøst for Flyginsjøen. Arealet er definert som fulldyrka jord og benyttes som treningsareal for 

hester. Arealet er aktuelt som område for overløp for overvann. Bruken av arealet kan fortsette 

som tidligere.  

 

Utredningsbehov 

Konsekvensen av området for evt. overløp blir vurdert og omtalt. Utover det anses det ikke 

nødvendig med ytterligere utredninger. Temaet vil bli omtalt i konsekvensutredningen. 

Arealregnskap vil bli lagt inn i planbeskrivelse med konsekvensutredning.  
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12.1.7 Avrenning, flom og grunnvann 

Eksisterende situasjon 

Eksisterende lagerområde har et enkelt avrenningssystem for overvann. Terminalområdet er 

dekket av belegningsstein, som delvis er permeabelt. Området er relativt flatt, men vann som 

ikke renner ned gjennom belegget, renner likevel av til gruslagte områder rundt terminalen. 

 

 

Figur 12 Situasjon for eksisterende lager/terminal 

Ved større nedbørsmengder og/eller ved snøsmelting, vil grunnvannsnivået øke noe. Dette 

erfares ved at vann står inntil 0,5 m over marknivå inntil fv.1992. 

 

Erfaring viser at ved flom i Glommavassdraget vil det stå en del vann inne på planområdet. Dette 

skjer unntaksvis og anses som lite kritisk for virksomheten. Vannet kommer ikke fra avrenning 

på overflaten, men ser ut til å bli presset opp av grunnen fordi grunnvannsnivået øker. Vann 

siger ned igjen i takt med flommen.  

 

 

Mulige virkninger 

Utvidelse av lager-/terminalområdet vil bidra til at et større areal med behov for fast dekke. Det 

er i dag permeabelt dekke med belegningsstein. Dagens grunn er relativt permeabel på grunn av 

de store mengdene grus som lagerområdet ligger på. For å sikre grunnvannet mot forurenset 

avrenning vil krav til type dekke avhenge av hvilke type gods som skal håndteres. Håndtering av 

overvann må ses i sammenheng med type dekke. Planområdet er utvidet mot sørøst for å sikre 

areal for overløp fra terminalområdet.  

 

Ved flom i Glommavassdraget kan det stå vann inne på planområdet. Det er ikke planlagt nye 

bygninger på lagerområdet. Lagervirksomheten og masseuttaket anses ikke som 

samfunnskritisk, og området kan tåle å stå under vann i perioder. Eventuelle nye bygg med 

personopphold vil foreslås plassert på områder som ikke er flomutsatt. 

 

Det kan være en risiko for forurensing av f.eks. nitrogen til grunnvannet fra fjelltaket. Avrenning 

fra fjelltaket må håndteres og ledes til sikker resipient. Det vil bli avsatt areal til fordrøynings- og 

sedimentasjonsbasseng i tilknytning til fjelltaket. Tidspunktet for evt uttak av fjellmasser er 

usikkert, og det vil knyttes rekkefølgebestemmelser til dette.  

 

Forskrift om beskyttelse/beredskapstiltak for Kongsvinger vannverk, Granli grunnvannskilde, 

Kongsvinger kommune vil gjelde for fare for forurensning. 

 

 

Dagens grunnvannstand ligger på ca kote 144,5 moh. For deler av massetaket er det ikke tillatt 

med uttak av grus lavere enn 3 m over grunnvannet. For utvidelsen mot øst vil man gå over i 
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sone 3, som har begrenset grunnvannstransport. Forskriften setter også krav til lagertanker for 

petroleumsprodukter og andre tungt nedbrytbare væsker.  

 

Teknisk forskrift (TEK17) setter krav til sikkerhet mot naturpåkjenninger, både for nye tiltak og 

konsekvenser for eksisterende tiltak.  

 

Utredningsbehov 

Det må avklares løsning for type dekke og overvannshåndtering for området avhengig av type 

gods som skal håndteres. Det er usikkert når utvidelsen av terminalområdet vil skje, og det er 

derfor aktuelt å benytte en rekkefølgebestemmelse for dette.  

 

For å minimere faren for uomsatt nitrogen fra sprenging i fjelltaket må det settes av areal til 

fordrøynings- og sedimentasjonsbasseng. I tillegg skal det skal settes krav til utarbeidelse av et 

program for vannprøver fra avrenningen. 

 

Konsekvenser for bebyggelse og infrastruktur vil vurderes, men siden det ikke er planlagt nye 

bygninger eller kritisk infrastruktur vurderes det at det ikke behov for flomberegninger utover det 

som finnes for området. Eventuelle bygg vil plasseres i områder som ikke er flomutsatt iht 

flomsonekart + sikkerhetsmargin for området. Reguleringsbestemmelsene må følge opp dette. 

 

Metodebeskrivelse 

Forurensningsforskriften kap 30, vannressursloven og kjent kunnskap.  

 

12.1.8 Drikkevannskilde 

Eksisterende situasjon 

Hovedandelen av undersøkelser ble utført av NGU i 1973-74. Berdal Strømme utarbeidet kart 

med beskyttelse av grunnvannskilder 11.01.1991, rev 17.11.1992. Denne tar for seg ulike 

grunnvannssoner og grenser, med tilhørende restriksjoner. Basert på denne foreligger det en 

forskrift om beskyttelse/beredskapstiltak for Kongsvinger vannverk, Granli grunnvannskilde, 

Kongsvinger kommune, Hedmark (datert 05.08.1994). Denne forskriften tar for seg alle 

bestemmelser for vannverket. 

 

Vannverket har to hovedområder med produksjonsbrønner, et i sørenden av Vesle Vingersjøen 

og det andre områder mellom Vesle Vingersjøen og Tarven. Dagens produksjonsbrønner har en 

antatt kapasitet på 6500 m3. Brønnene er etablert mellom 1981 til 2013.  

 

Mulige virkninger 

Endret bruk kan føre til at infiltrasjonsforholdene og mengden endres. Ved å fjerne vegetasjon vil 

det føre til økt infiltrasjon til grunnen. Dette kan igjen endre grunnvannsnivå og 

strømningsmønster i umiddelbar nærhet av tiltaksområdet, men det er lite sannsynlighet for å 

endre grunnvannsnivå og strømningsforholdene som har vesentlig betydning for forholdene til 

influensområdet og sikringssoner nedstrøms tiltaket.  

 

Utredningsbehov 

ROS-analyse vil bli gjennomført i henhold til Mattilsynets veileder "Økt sikkerhet og beredskap i 

vannforsyningen – fra ROS til operativ beredskap" utgitt i april 2017 (1) og NS 5814:2008 Krav 

til risikovurdering (2). Prosessen for risikovurdering omfatter følgende trinn: 

1. Beskrivelse av analyseobjekt 

2. Identifisere farer og mulige hendelser 

3. Vurdering av årsak og sannsynlighet 

4. Vurdering av konsekvenser 

5. Systematisering og risikovurdering – beskrivelse av samlet risiko og sårbarhet 

6. Forslag til tiltak og oppfølging 
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Tiltaksplan 

1. Tiltaksplanen blir utført på bakgrunn av ROS analysen. Det vil bli satt opp spesifikke forslag 

til gjøremål for å sikre at influensområdet til drikkevannskildene blir ivaretatt. En tiltaksplan 

vil inneholder følgende: 

2. Innledning om prosjektet; mål, bakgrunn og grunnlag 

3. Naturgrunnlaget (geologi, vassdrag, natur mm) 

4. Dagens situasjon (analyser, tilstand mm) 

5. Tiltak (beskrives forløpende med nr. og en presis beskrivelse) 

 

 

Metodebeskrivelse 

ROS-analyse vil bli gjennomført i henhold til Mattilsynets veileder "Økt sikkerhet og beredskap i 

vannforsyningen – fra ROS til operativ beredskap" utgitt i april 2017 (1) og NS 5814:2008 Krav 

til risikovurdering (2). Forskrift om beskyttelse/beredskapstiltak for Kongsvinger vannverk, Granli 

grunnvannskilde, Kongsvinger kommune legges til grunn for ROS analysen. 

 

12.2 Samfunn 

12.2.1 Friluftsliv og nærmiljø 

Eksisterende situasjon 

Det er noen få stier i området ifølge kart, men området er lite brukt til friluftsliv. På vestsiden av 

fv 1992, sørøst for Flyginsjøen er det et område som benyttes som treningsbane for hester. 

 

Mulige virkninger 

Tiltaket berører friluftslivet gjennom direkte arealbeslag, men vil ikke legge beslag på spesielt 

viktige friluftsområder. Området sørøst for Flyginsjøen er aktuelt som område for overløp for 

overvann.  

 

Utredningsbehov 

Konsekvenser for arealer ved Flyginsjøen vil bli vurdert og omtalt. Det anses ikke nødvendig med 

ytterligere utredninger. Temaet vil bli omtalt i planbeskrivelsen. 

 

12.2.2 Trafikk og transport  

Eksisterende situasjon 

Dagens massetak og lagerterminal har adkomst fra fv. 1992. 

 

Mulige virkninger 

Dagens adkomst vil bli beholdt. I utgangspunktet legges det opp til samme trafikk siden 

uttakstakten skal fortsette som tidligere, men det vil utredes trafikal konsekvens ved 50 % større 

trafikk (ÅDT). Tidspunktet for en slik utvidelse avhenger av når grusen er tatt ut.Trafikken ut fra 

masseuttaket og lagerterminalen vil fordele seg i tre retninger; langs fv.1992 og ut på rv.2, 

sørover på fv. 1992 og nordover langs fv. 2003. 

 

Utredningsbehov 

Tiltakets konsekvenser for transport og trafikk utredes gjennom konsekvensutredningen. Det 

gjøres en vurdering av trafikkfordeling og belastning på vegnettet og trafikkens betydning for 

lokalområdet på Granli. Tiltakets konsekvenser for transport og trafikk utredes for øvrig gjennom 

konsekvensutredningen etter innspill fra Statens vegvesen og Bane NOR. 

 

Metodebeskrivelse 

Baseres på kjent kunnskap og Statens vegvesen sine håndbøker. 
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12.2.3 Barn og unges interesser 

Eksisterende situasjon 

Planområdet blir ikke brukt av barn og unge.  

 

Mulige virkninger 

Dersom terminalområdet økes kan det medføre økt trafikk. Det utredes under kapitlet for trafikk.  

 

Utredningsbehov 

Det anses ikke nødvendig med ytterligere utredninger. Temaet vil bli omtalt i 

konsekvensutredningen. 

 

12.2.4 Befolkningens helse 

Eksisterende situasjon 

Befolkningens helse blir ikke direkte berørt av eksisterende aktivitet i området. 

 

Mulige virkninger 

Det vises til kap. 12.1.4 og 12.1.5 angående støv og støy, og kap. 12.2.2 trafikk og transport. Ny 

aktivitet innenfor planområdet antas og ikke ville berøre befolkningens helse med andre tema. 

Uttaket vil ikke være åpent for allmenheten, men det vil tas inn bestemmelser for sikring av 

skråninger og bruddkanter ved tilbakeføring til annet formål. 

 

Utredningsbehov 

Det anses ikke som nødvendig med ytterligere utredninger av dette temaet. 

12.2.5 Sysselsetting 

Eksisterende situasjon 

Lager-/logistikkterminal i Gropa, uttak av sand og verkstedet til Gunnar Holth Grusforretning 

bidrar til sysselsetting innenfor planområdet i dag. De tre virksomhetene sysselsetter i dag 12 

medarbeidere. 

 

Mulige virkninger 

Utvidelse av masseuttaket og lagervirksomheten vil sikre sysselsettingen.  

 

Utredningsbehov 

Tiltakets konsekvenser for sysselsetting og eventuelle andre ringvirkninger vil bli utredet i 

konsekvensutredningen 

 

Metodebeskrivelse 

Baseres på kjent kunnskap. 

 

12.2.6 Behovet for masse 

Eksisterende situasjon 

Det er et relativt konstant behov for masser i regionen på ca 12-13 tonn pr. innbygger pr. år. En 

stor del av massene fra uttaket i Granli sendes med tog til Sverige. Det kommer betongstein 

tilbake. På den måten får togene last begge veger. 

 

 

 

 

Mulige virkninger 
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Behovet for masser til etablering av terminalområdet vil i sin helhet dekkes med stedegne 

masser, og tiltaket vil generere overskudd av grusmasser. Uttak av masser i planområdet vil 

bidra til å dekke behovet for masser i regionen også fremover i tid. 

  

 

Utredningsbehov 

Behovet for masse utredes gjennom konsekvensutredningen. 

 

Metodebeskrivelse 

Baseres på kjent kunnskap.  

 

12.2.7 Samfunnssikkerhet og beredskap 

Eksisterende situasjon 

Lager-/logistikkterminal i Gropa, uttak av sand og stein og verkstedet til Gunnar Holth 

Grusforretning ligger innenfor planområdet i dag. 

 

Mulige virkninger 

Aktiviteten i området blir forlenget som følge av utvidelse av eksisterende virksomhet. 

 

Utredningsbehov 

Temaet vil bli beskrevet i planbeskrivelsen og det vil bli utarbeidet en analyse for risiko og 

sårbarhet (ROS-analyse).  
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13. REGULERINGSPLAN 

Det vil bli utarbeidet reguleringsplan med tilhørende reguleringsbestemmelser for tiltaket. 

 

Området foreslås regulert til følgende formål; 

 

Bebyggelse og anleggsformål: 

• Kombinert masseuttak og godsterminal  

• Kontor 

• Masseuttak 

• Verksted  

• Godsterminal 

• Bolig 

 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur: 
• Kjøreveg 

• Annen veggrunn – grøntareal 
• Jernbane 
• Annen jernbanegrunn 

 

Grønnstruktur: 

• Vegetasjonsskjerm 
 
Landbruks-, natur- og friluftsformål: 

• Landbruksformål 

 

Hensynssoner: 
• Sikringssone - frisikt 
• Evt. sikringssone - område for grunnvannsforsyning  
• Faresone - flomfare 

 

Behov for bruk av andre nærliggende formål vil bli vurdert gjennom utarbeidelsen av 
reguleringsplanen. 
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RAPPORT FRA ARKEOLOGISK REGISTRERING I FORBINDELSE MED OPPSTART AV 

REGULERINGSARBEID FOR GRANLITERMINALEN - GNR/BNR 24/1 M.FL. - 

KONGSVINGER KOMMUNE 

 

Kommune 
Fylkeskomm. saksnr. 

Kongsvinger 
14/9863 

Gnr/Bnr 24/1, 12/4, 24 m.fl. 

Tiltakstype 
Arkeologisk metode 

Reguleringsplan 
Overflateregistrering  

Tiltakshaver Gunnar Holth 
Grusforretning AS og 
Lier gård v. Jens Chr. 
Delphin 

Tidsrom i felt 11.-13.11.2014  
Timer i felt 16 t. 
Timer for- og etterarbeid 4 t. Deltakere i felt Tina Amundsen, 

Ove Holseng Rapport skrevet av/dato Tina Amundsen,  
12.12.2014 
 

 
 

Konklusjon: 

Det ble registrert ett automatisk fredet kulturminne i form av en 
kullgrop innenfor planområdet. Kullgropa har ID 179851 i 
Askeladden, den nasjonale kulturminnedatabasen.  

Det ble også funnet ei kullmile innenfor planområdet. Kullmiler er 
kulturminner fra nyere tid og er ikke fredet etter lov om kulturminner. 
Kullmilen kan dermed fjernes i forbindelse med planlagte tiltak i 
området. 

 
 

BAKGRUNN 
Hedmark fylkeskommune mottok oversendelse datert 24.09.2014 fra Rambøll avd. 
Lillehammer, med forespørsel om behov for kulturminneregistrering i forkant av varsel om 
oppstart av reguleringsplanarbeid for et område på Granli ved Kongsvinger. Det skal tas ut 
masser i deler området for å tilrettelegge for ny logistikkterminal. Tiltakshavere er Gunnar 
Holth Grusforretning AS og Lier Gård v/Jens Christian Delphin. Gunnar Holth Grusforretning 
AS driver i dag terminalvirksomhet i tilknytning til eksisterende sidespor innenfor deler av 
det aktuelle området. Bedriften driver også grustaket som er lokalisert innenfor 
plangrensen.  
 
Hedmark fylkeskommune meldte i brev av 25.09.14 behov for arkeologisk registrering av 
planområdet, da det ble vurdert å ha potensial for funn av automatisk fredete kulturminner 
som f.eks. jernvinneanlegg, tjæremiler, kullgroper og fangstgroper. Tilsvarende kulturminner 
er tidligere registrert i nærområdene. 
 
Arkeologisk registrering av planområdet ble foretatt i tiden 11.-13.11.14. 
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KULTURMINNE/KULTURMILJØ, GRUNNLAG FOR REGISTRERINGSARBEIDET 
Kulturminner er alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, herunder også 
lokaliteter som det er knyttet historiske hendelser, tro eller tradisjoner til. Med begrepet 
kulturmiljø forstås et område der kulturminner inngår som en del av en større helhet eller 
sammenheng. I forvaltning av kulturminner og i kulturminneloven er det skilt mellom 
automatisk fredet kulturminne og kulturminne fra nyere tid. Kulturminneloven inneholder 
en til dels omfattende og detaljert opplisting av kulturminner som er å oppfatte som 
automatisk fredet i henhold til loven, jfr. § 4. Dette er kulturminner som er beskyttet på 
grunn av sin høye alder. Ifølge Kulturminneloven § 4 er kulturminner eldre enn år 1537 
automatisk fredet, det vil si alle kulturminner som er eldre enn reformasjonen. Nyere tids 
kulturminner er ikke omfattet av den automatiske fredningen, med unntak av samiske 
kulturminner eldre enn 100 år som også er fredet. 
 

 
Arkeologisk tidslinje. 

 

REGISTRERINGSOMRÅDET 
Planområdet dekker ca. 830 daa og ligger på Granli ca. 7 km sørøst for Kongsvinger sentrum. 
Området er tenkt utviklet til logistikk-/godsterminal. Innenfor foreslått plangrense ligger det 
i dag en eksisterende terminal på Gropa, masseuttak for uttak av sand og et fjelltak. Det er 
for tiden ikke drift i fjelltaket. Området på vestsiden av jernbanen utnyttes til godsterminal 
hvor man losser tog med ferdigvarer fra Benders AB i Sverige (takstein og belegningsstein), 
og laster togene med sand i retur til fabrikken i Sverige. 
 
Planområdet avgrenses av Fv.345 i sør/sørvest og strekker seg opp mot Dypdalen, Bjørkeli og 
Gjermshusrønningen i nord og øst. Mellom nordlige og sørlige del går Gamle Granliveg. 
Områder som ble ansett å ha potensiale for funn av kulturminner var de til dels flate 
furumoene i sør, samt i nord mot Dypdalen og Bjørkeli. 
 
På 2000-tallet ble det registrert og gravd ut en del automatisk fredete kulturminner i 
nærområdene vest og sørvest for planområdet, i forbindelse med reguleringsplan for 
Liermoen golfbane. Kulturminnene omfatter kullgroper, tjæremiler, fangstgroper, veifar, 
ulvestue og åkerterrasser. Flere kullmiler ble også påvist. To kullgroper (R12 og R28a, jf. 
utgravingsrapporten) ble i den forbindelse C14-datert til tidlig middelalder, innenfor 
perioden 975-1160 e.Kr.   
 

METODE OG FUNN 
Den arkeologiske befaringen ble utført ved overflateregistrering. Denne metoden benyttes 
for å påvise kulturminner som er synlige på markoverflaten og foregår ved systematisk 
gjennomgang av terrenget for å påvise f.eks. fangstgroper, jernvinneanlegg, rydningsrøyser  
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mm. Jordbor benyttes for å påvise eventuelt kull i grunnen. Påviste automatisk fredete 
kulturminner blir dokumentert ved foto, beskrivelse og GPS-innmåling.  
 
Funn av automatisk fredet kulturminne i planområdet: 
Det ble registrert en kullgrop i vestlig del av planområdet (se vedlegg 3 og 4). Kullgroper er 
fredet i medhold av lov om kulturminner av 9. juni 1978 nr. 50 (kml) § 4 første ledd. 
Kullgropa er oppført i den nasjonale kulturminnedatabasen Askeladden med følgende 
beskrivelse: 
  
ID 179851: Kullgrop. Beliggenhet på gnr/bnr 24/1. Tydelig markert grop men diffus voll rundt 
pga. kjørespor. Gropa der delvis fylt med kvist/hogstavfall. Ytre diam: 6 m, indre diam: 4 m, 
dybde: 0,6 m. Påvist trekull i gropa med jordbor og spade. Kullsjikt påvist fra ca. 25-35 cm 
dypt under markoverflaten. Vegetasjon/terreng: Furumo, lyng, mose. (GPS-koordinater: 
UTM 33 V, X: 336670, Y: 6671081). 
 
Generelt om kullgroper: 
Kullgroper et av de vanligste automatisk fredete kulturminnene som finnes i 
utmarksområder. Kullgropene ble benyttet til fremstilling av kull i forbindelse med 
produksjon av jern. Den eldste jernfremstillingsfasen i Norge er datert til de første 
århundrene etter Kristi fødsel, i denne tidligste fasen av jernfremstillingen ble jernvinna 
drevet av ved. I den neste fasen ble derimot jernvinnene drevet med kull. De fleste 
kullgropene er knyttet til denne andre fasen av jernfremstilling som ut fra 14C-dateringer 
knytter aktiviteten til vikingtid og middelalder ca. 900 – 1300 e.Kr., med hovedvekten på 11 – 
1200-tallet. 
 

 
Fig. 1: Kullgrop ID 179851 i vestlig del av planområdet. (Foto: T. Amundsen, Hfk) 



 

4 
 

Funn av nyere tids kulturminne/kullmile i planområdet: 
Innenfor vestlig del av planområdet ble det også påvist ei kullmile, med beliggenhet 
nærmere 120 m nord for kullgrop ID 179851. Kullmila fremstår som en lav, sirkulær 
forhøyning på ca. 8 m i diameter. Rundt denne er det gravd groper for lufttilførsel. Det ble 
påvist kull mila ved bruk av jordbor. Kullmiler er kulturminner fra nyere tid og er ikke fredet 
etter lov om kulturminner. Kullmiler ble brukt til å lage kull til industrien fra 16-1700-tallet og 
frem til for ca. 100 år siden. Kullmiler ble bygd opp av ved stablet på bakkenivå. I dag kan de 
ses som flate, sirkulære forhøyninger i terrenget, ofte med groper eller grøfter i ytterkant 
som har sørget for oksygentilførsel til forbrenningen. Liggemilene, hvor veden har vært 
stablet horisontalt, har en kvadratisk form. Reismilene ble derimot bygd opp ved at en stokk 
ble satt på høykant i midten. Veden ble reist hellende mot stokken og mila fikk da en 
sirkulær form. Kullmila i planområdet er av typen reismile. Den er ikke ført inn i 
kulturminnedatabasen Askeladden, men beliggenheten er vist på kartvedlegg 4. (GPS-
koordinater: UTM 33 V, X: 336638, Y: 6671205). 
 

 
Fig. 2: Bildet viser ei kullmile (reismile) før opptenning og tildekking med torv. 

 
 
 
 
Hedmark Fylkeskommune 
Hamar, 12.12.2014 
 
 
 

Tina Amundsen 
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Gjenpart: 
Rambøll v/Line B. Grønlie, Løkkegata 9, 2615 Lillehammer 
Gunnar Holth Grusforretning AS v/Tore Holth, Mårveien 14, 2211 Kongsvinger  
Jens Christian Delphin, Lier gård, Liervegen 78, 2210 Granli 
Hedmark fylkeskommune, top. ark. 
 
Referanser: 
Gaute Reitan og Inger Berg-Hansen 2003: Rapport fra arkeologisk utgraving. Tjæremiler, 
kullgroper, hulvei, fangstgrop for ulv. Strengelsrud 17/1, 2 og Lier 24/1, Kongsvinger 
kommune. Kulturhistorisk museum, UiO. (upublisert) 
 

Vedlegg: 
1. Oversiktskart 
2. Planområdet 
3. Kart over planområdet m kulturminne/kullgrop 
4. Detaljkart med kulturminner -kullgrop og kullmile 
 
 

 
1. Oversikt, planområdets beliggenhet (Kartverket/Norgeskart). 
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2. Planområdet angitt med rød, stiplet linje (kartvedlegg fra Rambøll 24.09.14). 
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3. Planområdet med automatisk fredet kulturminne merket «R», kullgrop ID 179851. Nede til venstre ses østlig del av Liermoen golfanlegg. 
(kartutsnitt fra Askeladden). 
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4. Detaljkart med kulturminner: Kullgrop og kullmile (InnlandsGIS). 
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