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Saksnr. Utvalg Møtedato 

034/18 Formannskapet 12.06.2018 

 
 

Reguleringsplan Sentrum 20170001. Offentlig ettersyn 

 
Rådmannens innstilling: 
Formannskapet vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10, å legge forslag til 
reguleringsplan Sentrum med tilhørende konsekvensutredning, ut til offentlig ettersyn. Plankart, 
reguleringsbestemmelser og konsekvensutredning er datert 16.05.2018 

 
12.06.2018 Formannskapet 
 
Det fremmes følgende forslag fra Inge Hvidsten: 
Områder merket BSK og BS4 i kartet tas ut av planen. 
 
 
 
Det ble først stemt over Hvidsten sitt forslag. 
Det falt mot 6 stemmer. 
Rådmannens innstilling vedtatt mot 1 stemme.  
 
FS-034/18 Vedtak: 
Formannskapet vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10, å legge forslag til 
reguleringsplan Sentrum med tilhørende konsekvensutredning, ut til offentlig ettersyn. Plankart, 
reguleringsbestemmelser og konsekvensutredning er datert 16.05.2018 

 
 
Saksopplysninger: 
Formannskapet vedtok i møte 04.09.2017, oppstart av planarbeid og høring av planprogram. 
Planoppstarten ble varslet i brev til berørte og offentlige myndigheter I brev datert 29.09.2017.   
Frist for å komme med innspill til oppstarten og planprogrammet ble satt til 14.11.2017. Det innkom 
innspill fra direktoratet for mineralforvaltning, Norges vassdrags- og energidirektorat, Sand 
menighetsråd, Statens vegvesen, Fylkesmannen i Hedmark og Hedmark fylkeskommune. 
Formannskapet fastsatte planprogrammet i  møte 05.02.2018. 



 
Nord-Odal kommune har etter dette utarbeidet forslag til reguleringsplan med tilhørende 
dokumenter. Ytterligere saksopplysninger fremgår av planbeskrivelsen.  
 
Saksvurdering:  
Fremgår av vedlagte planbeskrivelse. 
 
Konklusjon: 
Rådmannen anbefaler formannskapet å legge forslag til reguleringsplan med tilhørende 
konsekvensutredning, ut til offentlig ettersyn. 
  
 
Saken er elektronisk godkjent av leder. 
 
Vedlegg:   
28.05.2018 Planbeskrivelse med konsekvensutredning 1397498 
28.05.2018 Plankart 1397493 
28.05.2018 Reguleringsbestemmelser 1397494 
28.05.2018 Risiko- og sårbarhetsanalyse 1397495 
28.05.2018 Mulighetstudie 1397499 
28.05.2018 Fastsetting av planprogram SAK 1397500 
28.05.2018 Planprogram 1397501 
 
 
 
Saksdokumenter: 
Oppdragsavtale 
Reguleringsplan 20170001 Sentrum. Fastsetting av planprogram 
Svar ang. varsel om oppstart og høring av planprogram - Reguleringsplan 20170001 Sentrum - Nord-
Odal kommune 
Innspill til varsel om planoppstart og høring av planprogram - Reguleringsplan 20170001 - Sentrum - 
Nord-Odal kommune 
Vedrørende varsel om planoppstart og høring av planprogram for  reguleringsplan 20170001 
Sentrum 
Planprogram for reguleringsplan i Sand sentrum 
NVEs innspill - Varsel om planoppstart og høring av planprogram -  Reguleringsplan 20170001 
Sentrum - Nord-Odal kommune, Hedmark 
Svar på varsel om planoppstart og høring av planprogram i reguleringsplan for Sentrum i Nord-Odal 
kommune 
Nyhet på hjemmesiden 
Annonse i Glåmdalen 
Reguleringsplan 20170001 Sentrum. Varsel om planoppstart og høring av planprogram 
Forslag til planprogram for reguleringsplan Sentrum 
 
 
 
 


