
 

 

 
Planbeskrivelse   

Områderegulering Sentrum  

16.05.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forslagsstiller:     

Nord-Odal kommune   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planforslaget består av følgende hoveddokumenter: 

• Planbeskrivelse, datert 16.05.2018 
• Plankart, datert 16.05.2018 
• Reguleringsbestemmelser, datert 16.05.2018 

I tillegg er det utarbeidet delutredninger og rapporter i forbindelse med planarbeidet.  
 

  

Dokumentinformasjon:  

Planbeskrivelse  Områderegulering Sentrum 
    

Dato 16.05.2018  

Utført av: Nord-Odal kommune 

Prosjektnr:  

  
Sist revidert: 16.05.2018   

    



In nh old
BAKGRUNN .......................................... ................................................... ................................................... ........... 4

1.1 HENSIKT MED PLANEN.................................................. ................................................... .................................... 4
1.2 EIERFORHOLD.................................................. ................................................... ............................................... 4
1.3 PLANPROSESSEN.................................................. ................................................... ........................................... 4
1.4 KRAV OM KONSEKVENSUTREDNING................................................... ................................................... .................. 4

2 BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET, EKSISTERENDE FORHOLD .. ................................................... ..................... 5

2.1 PLANAVGRENSNING OG AREALBRUK.................................................. ................................................... .................. 5
2.2 INFRASTRUKTUR.................................................. ................................................... ........................................... 6
2.3 LANDBRUK/GRØNTSTRUKTUR.................................................. ................................................... ......................... 7
2.4 MILJØPÅVIRKNINGER.................................................. ................................................... ..................................... 9
2.5 NATURMILJØ.................................................. ................................................... .............................................. 10
2.6 KULTURMINNER OG KULTURMILJØ.................................................. ................................................... .................. 11

3 PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER .................... ................................................... ................................ 12

3.1 OVERORDNEDE PLANER OG FØRINGER.................................................. ................................................... ............. 12
3.2 KOMMUNALE PLANER OG FØRINGER.................................................. ................................................... ............... 13

4 BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET ...................... ................................................... ...................................... 15

4.1 PLANGREP.................................................. ................................................... ................................................. 1 5
4.2 ALTERNATIVER.................................................. ................................................... ........................................... 17
4.3 AREALBRUK.................................................. ................................................... ............................................... 18

5 KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET ..................... ................................................... .................................. 20

5.1 METODIKK.................................................. ................................................... ................................................. 2 0
5.2 ALTERNATIVER.................................................. ................................................... ........................................... 20
5.3 KLIMA, ENERGI OG TRANSPORT.................................................. ................................................... ...................... 20
5.4 SENTRUMSSTRUKTUR.................................................. ................................................... ................................... 21
5.5 NATURMANGFOLD.................................................. ................................................... ...................................... 22
5.6 LANDBRUK OG KULTURLANDSKAP.................................................. ................................................... ................... 23
5.7 GRØNNSTRUKTUR OG TURVEGER.................................................. ................................................... .................... 25
5.8 KULTURMILJØ OG KULTURMINNER.................................................. ................................................... .................. 25
5.9 BARN- OG UNGES INTERESSER.................................................. ................................................... ....................... 26
5.10 RISIKO OG SÅRBARHET.................................................. ................................................... .............................. 27
5.11 SAMLEDE VIRKNINGER AV PLANFORSLAGET, SAMMENSTILLING................................................... ............................ 27

6 HØRINGSUTTALELSER OG KOMMENTARER .................. ................................................... ............................. 29



BAKGRUNN 

1.1 Hensikt med planen 
Det overordnede formålet med planarbeidet er å avklare nye arealer til boligformål, handel/kontor, 
tjenesteyting, offentlige bygninger/arealer, grøntområder, trafikkområder og øvrige sentrumsfunksjoner. Videre 
vurdere bruken av eksisterende sentrumsbebyggelse og mulighetene for transformasjon, samt legge til rette 
for boliger i sentrum. Boliger i kombinasjon med sentrumsformål vil øke aktiviteten i sentrumsområdet noe som 
vurderes til å være avgjørende for en fortsatt positiv sentrumsutvikling. 

1.2 Eierforhold 
Eiendomsstrukturen i eksisterende sentrum preges av at arealene tidligere var festearealer under 
opplysningsvesenets fond. I hovedsak ligger eiendomsgrensene til forretningene mv rundt bygningskroppen, 
mens arealene rundt eies av Nord-Odal kommune. Fv 263 (Bunesvegen) eies av Hedmark fylkeskommune, 
mens øvrige veger eies av Nord-Odal kommune (Hjemmelen til Sentrumsvegen overtas av Nord-Odal 
kommune i nær fremtid). Utvidelsen av Sentrum mot øst omfatter hovedsakelig gnr. 35, bnr. 5 (Bjarne Sand). 
Øvrige hjemmelshavere innenfor planområdet: Odal sparebank, Sentrumsv 18 DA, Coop øst SA, 
Sentrumsveien 15 AS, Norsk folkehjelp Odal lag, Ukkestad eiendom AS, Marihøna AS, Støverud AS, Knut 
Hageberg, Nord-Odal gjensidige brannkasse, Handelsbygg eiendom AS, Sand eiendomsutvikling og Asgeir 
Nesset.  

1.3 Planprosessen 
Reguleringsplanen skal utarbeides som en områdeplan med tilhørende konsekvensutredning. Nord-Odal 
kommune er planmyndighet og har det overordnede ansvar for planprosessen.  

1.3.1 Oppstartsmøte 
Formannskapet vedtok i møte 04.09.2017 oppstart av planarbeid og høring av planprogram.  

1.3.2 Kunngjøring og varsling om igangsatt regulering og høring av planprogram 
Planoppstart og høring av planprogram ble varslet til berørte og offentlige myndigheter i brev av 29.09.2017. 
Varslet ble lagt ut på kommunens hjemmeside og annonsert i Glåmdalen henholdsvis 03.10.2017 og 
30.09.2017. Frist for å komme med innspill 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. Oppsummering og kommentarer til innspill følger 
vedlagt. Grunneier Bjarne Sand har vært involvert i planarbeidet og kommet med innspill undervegs.    

1.3.3 Planprogram 
Formannskapet vedtok 05.02.2018 med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-9, å fastsette planprogram for 
reguleringsplan Sentrum datert 09.01.2018. 

1.3.4 Samråd og medvirkning 
Det vil bli avholdt informasjonsmøte i forbindelse med høring av planforslag.  

 

1.4 Krav om konsekvensutredning 
 

Planarbeidet for reguleringsplan sentrum er vurdert i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 første ledd, 
jf. § 4-2, med tilhørende forskrift om konsekvensutredninger. Temaene som er utredet er: Klima, energi og 
transport, sentrumsstruktur, landbruk og kulturlandskap, naturmangfold, grønnstruktur og turveger, kulturmiljø 
og kulturminner, barn- og unges interesser og risiko og sårbarhet.  

 



2 BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET, EKSISTERENDE FORHOLD  

2.1 Planavgrensning og arealbruk 
Planområdet er på ca 82 daa og omfatter selve sentrumskjernen og en utvidelse av sentrum mot øst. Om lag 
58 daa av planområdet er regulert til utbyggingsformål og annen infrastruktur i gjeldende regulering. De 
resterende 24 daa er avsatt til landbruks-, natur og friluftsområde i kommuneplanens arealdel, og er i all 
hovedsak dyrket mark. Innenfor det bebygde området, som utgjør selve sentrum, er det forretninger, kontor, 
tjenesteyting og offentlig bebyggelse. 
 
Offentlig bebyggelse: Kommunehuset og Thorvald Meiers Minde (legekontor, barnehage, psykisk helse, 
hjemmesykepleie, NOAO og helsestasjon). 
 
Forretninger/tjenesteyting: detaljvarehandel, kafe, frisører, helsetjenester og kontorvirksomhet. 
 
Pr. nå er det 11 eksisterende boenheter innenfor planområdet. Det er igangsatt arbeid med nytt bank- 
bibliotek- og boligbygg innenfor planområdet (Samling). Dette bygget rommer 10 nye boenheter.   

 

Figur 1: Viser planområdets avgrensning  

2.1.1 Tilstøtende arealers arealbruk og bebyggelse  
Nord for planområdet ligger kommunens sykehjem, omsorgsboliger, leiligheter og boliger. Mot øst ligger 
Sandgårdene og dyrket mark. Mot sør og vest ligger Sand kirke, friområder-Kjærlighetstien, Milepelen hotell 
og kulturhus og Prestegården. Sentrumsområdet på Sand er definert av Sandssjøen/Sandsaura og fv 24 mot 
sør og vest, fv 209 og Høgbråten boligområde mot nord/øst, og Sandgårdene/dyrket mark mot øst.  

2.1.2 Bebyggelsen 
Bygningsmassen i Sentrumsgata består i hovedsak lav saltaksbebyggelse med varierende bygningsutrykk. 
Det er innslag av bygninger med flate tak. Kirken, Milepelen, sykehjemmet, kommunehuset, coop/europris og 



Torvald Meiers Minde er dominerende bygg i sentrum. Det nye bank og biblioteksbygget (Samling) skal
påbegynnes inneværende år, og vil bli et viktig byg g i sentrum. Foruten gårdene rundt sentrum, så er d et Sand
gamle kommunehus, Narudbutikken og Odal sparebank so m er de opprinnelige byggene i sentrum.
Narudbutikken og Odal sparebank ligger innenfor plan området.

Sentrumsvegen sett fra nord

2.1.3 Skole/barnehage
På Sand er det to barnehager. Sand Barnehage som li gger på Torvald Meiers Minde innenfor planområdet, og
Møllerbakken barnehage som ligger i Sagstulia. I Sa gstulia ligger også Sand sentralskole (barneskole). Det er
gangforbindelse fra boliger i planområdet til skole /barnehage. Ungdomskolen ligger i Mo. Elever fra sen trum
benytter bussholdeplassen i sentrum.

2.1.4 Idrett og kultur
Prestberget idrettsanlegg ligger nord for sentrum. Idrettsanlegget rommer 2 fotballbaner, rulleskøytea nlegg,
skøytebane. Ved gode snøvintre også ski og hopp. Det er trygge gangforbindelser mellom sentrum og
idrettsanlegget. Mye av kulturtilbudet i Nord-Odal s kjer på Milepelen kulturhus som ligger i Sand sentr um.

2.2 Infrastruktur

2.2.1 Vegsystem
Det er i hovedsak tre hovedveger i sentrum som bebyg gelsen er bygd opp rundt: Bunesvegen (fv263),
Sentrumsvegen og Herredsvegen. Innenfor planområdet ligger også Uglevegen, som er adkomst til Høgbråten
boligområde. På Bunesvegen gjennom sentrum er farts grensen 40 kvm/t, mens de andre vegene inngår i 30
sone. Årsdøgntrafikk (ÅDT) på fylkesveg 263 er ifølg e vegvesenets trafikktellinger følgende: Strekninge n
krysset fv209/fv263 til krysset fv 263/Sentrumsvege n er ÅDT 1550. Etter krysset fv 263/Sentrumsvegen e r det
oppgitt en ÅDT på 250.



2.2.2 Myke trafikanter og kollektivtilbud 
Det er etablert trygge gangforbindelser mellom funksjoner i sentrum, til skole, kollektivknutepunkt og 
omliggende boligområder. Knutepunktet for kollektivtrafikk ligger midt i sentrum. Det er etablert parkering og 
sykkelparkering knyttet til kollektivknutepunktet. 
 
Det arbeides med å bedre trafikksikkerheten ved noen av kryssingspunktene mellom gående og kjørende.     
 

 

Gangforbindelser/kollektivknutepunkt 

2.2.3 Vann- og avløp 
Bygningene i området er tilknyttet offentlig avløp og vann fra Juptjenn vannverk SA 

 

2.3 Landbruk/Grøntstruktur 

2.3.1 Landbruk 
Innenfor planområdet er det ca 28 daa dyrket mark. Arealet er del av et jorde som har en totalstørrelse ca 54 
daa. Arealet tilhører gården Mellom Sand og det drives med kornproduksjon på den dyrkede marka. I følge 
Gårdskart er jorda betegnet som godt egnet til kornproduksjon.  

2.3.2 Kulturlandskap 
Arealene øst for sentrum domineres av gårdene Mellom Sand og Øvre Sand. Landbruksarealene knyttet til 
eiendommene preger landskapet fra boligområdene i nord og ned til Storsjøen. Det er innslag av annen spredt 
bebyggelse i jordbrukslandskapet.   



 

 

Kulturlandskap 

2.3.3 Grønnstruktur/lek 
Innenfor planområdet er det i dag liten grad av grønnstruktur. Arealene er hovedsakelig bebygde arealer og 
dyrket mark. Grønnstrukturen i sentrum for øvrig knytter seg i all hovedsak til de vassdragsnære områdene og 
boligområdene i ytterkant av sentrum. Kjærlighetstien og området nedenfor Milepelen har vært og er et 
fokusområde med tanke på rekreasjon og lek i sentrum. Stien er forlenget de senere årene, og det arbeides nå 
med ytterligere utvidelse. Sand barnehage ligger midt i sentrum og utearealene til barnehagen benyttes også 
til lek utenfor åpningstidene.  

2.3.4 Vassdrag  
Det går ingen åpne vannårer gjennom planområdet. Magasinbekken er lagt i kulvert som går gjennom det 
planlagte område. Kulverten har en lengde på 1000 meter, og har en dimensjon som varierer mellom 80-100 
cm. Noen strekninger er av stål og andre av betong. Deler av kulverten er renovert med strømpe de senere 
årene. Det er behov å gjennomføre dette på flere strekninger. I tillegg til Magasinbekken ledes også overvann 
fra sentrum og boligområdene rundt inn på kulverten. Kulverten har god kapasitet.   



 

  

2.4 Miljøpåvirkninger 

2.4.1 Støyforhold i dag 
Planområdet er relativt lite støyutsatt utover ordinær sentrumsstøy. Trafikkstøy på dagtid er den største 
støykilden. På natt er det liten aktivitet i sentrumsområdet, og støyen er derfor lav. Beregninger utført av 
statens vegvesen viser at en liten del av området langs Bunesvegen ligger i gul støysone. De er ikke foretatt 
beregninger langs Sentrumsvegen, men en kan forvente at gul støysone har omtrent samme utstrekning her. 
Hastigheten er imidlertid noe lavere på Sentrumsvegen. Det vil begrense støyen noe. 



 

Støybilde (kilde:Statens vegvesen) 

2.4.2 Radon 
Området ligger ifølge Norges geologiske undersøkelser innenfor et område med moderat til lave forekomster 
av radon.  

2.4.3 Høgspentanlegg 
Det er ikke luftlinjer for høgspent gjennom planområdet.  
 

2.5 Naturmiljø 

2.5.1 Naturtyper og arter 
Naturbasen, miljøstatus og artsdatabanken er kontrollert. Det er ikke registrert viktige naturverdier innenfor 
planområdet. I nærområdet, særlig i randsonene mot sjøen, er det ifølge artsdatabanken registrert følgende 
rødlistearter: gulspurv, vipe, fiskeørn, stær, fiskemåke, lerkefalk, makrellterne og taksvale. Det fremgår av 
registreringen at området trolig er et viktig for flere arter under trekk. 

2.5.2 Grunnforhold 
Området ligger ifølge Norges geologiske undersøkelser innenfor marin grense hvor det er svært stor mulighet 
for marin leire. Dette harmonerer godt med de erfaringer som er gjort i tidligere byggeprosjekter i sentrum. 



Variasjonen mellom fjell i dagen og dype lommer med leire (blåloms) er stor. Noen av de eldre byggene i 
sentrum ligger på tømmer, mens andre er pælet. Ved bygging av coop/europris varierte grunnforholdene 
mellom fjell i dagen og en renne med leire ned til 5-6 meter. Hvordan byggegrunnen er for de ubebygde 
områdene er det ingen dokumentasjon på. Utfra den kunnskap som foreligger i de bebygde områdene, så må 
det imidlertid forventes leireforekomster.  

 

Kart fra nasjonal løsmassedatabase 

2.6 Kulturminner og kulturmiljø 
Det ble i 2018 foretatt kulturminneundersøkelser av jordet mellom sentrum og Mellom Sand. Undersøkelsene 
ble gjennomført ved sjakting. Det ble registrert en kokegrop (kulturminne-ID 237215). I følge 
kulturminnemyndighetenes høringsuttalelse til planoppstarten fremkommer at det er lite sannsynlig at det er 
mer omfattende boplass-spor fra forhistorisk tid på det dyrkede arealet innenfor planområdet. Videre at 
kokegropfunnet er av et så lite omfang at Hedmark fylkeskommune er delegert myndighet for å kunne 
dispensere fredningen av det.  
 
Det foreligger ikke øvrige automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet. Det er en Sefrak-registrert 
bygning i planområdet. Dette gjelder Narubutikken, som også er regulert til bevaringsverdig bebyggelse i 
gjeldende regulering.  
 
I nærområdet er det ifølge miljøstatus.no registrert ett arkeologiske kulturminne. Sand kirkested (kulturminne-
ID 85373). Vernestatus: ikke fredet. Bygget ligger i Sand sentrum og er oppført i 1891. Kirkebygget og kapellet 
er regulert til bevaringsverdig bebyggelse i reguleringsplan Sand sentrum.  

Flere bygninger er SEFRAK-registrert i nærområdet. Dette gjelder gårdsbebyggelsen på Øvre, Mellom og 
Nedre Sand, samt gnr. 35, bnr. 37. Boligen på gnr. 34, bnr. 333 (Sand gamle kommunehus) og gnr. 34, bnr. 1 
(Nedre Sand) er i tillegg regulert til bevaringsverdig bebyggelse i reguleringsplan.  

 

 



3 PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER 
I dette kapitlet er hovedtrekk i gjeldende planer, retningslinjer og liknende med betydning for reguleringsplanen 
gjengitt. 

3.1 Overordnede planer og føringer 

3.1.1 Nasjonale mål og retningslinjer 

Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging T-4/93 
Retningslinjene tilstreber å oppnå samordning av areal- og transportplanlegging og bidra til mer effektive 
planprosesser. Målet er å utvikle bærekraftige byer og tettsteder, legge til rette for verdiskaping og 
næringsutvikling, og fremme helse, miljø og sikkerhet. 

Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442 (2012) 
Retningslinjene gir anbefalte utendørs støygrenser ved etablering av boliger og annen bebyggelse med 
støyfølsomme formål. Videre gis anbefalte støygrenser ved etablering av nye støykilder, som veianlegg og 
næringsvirksomhet. For innendørs støy gjelder kravene i byggeteknisk forskrift til plan- og bygningsloven. 

Rikspolitiske retningslinjer for universell utforming og økt tilgjengelighet 2009-2013 
Retningslinjer for økt tilgjengelighet gjennom universell utforming har særlig fokus på personer med nedsatt 
funksjonsevne. Gjennom retningslinjene samles og styrkes innsatsen for økt tilgjengelighet til bygninger, 
utemiljø, produkter og andre viktige samfunnsområder. 

Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen (T-2/08) 
Retningslinjen har som mål å sikre et oppvekstmiljø som gir barn og unge trygghet mot fysiske og psykiske 
skadevirkninger, og som har de fysiske, sosiale og kulturelle kvaliteter som til enhver tid er i samsvar med 
eksisterende kunnskap om barn og unges behov. Videre å Ivareta det offentlige ansvar for å sikre barn og 
unge de tilbud og muligheter som samlet kan gi den enkelte utfordringer og en meningsfylt oppvekst uansett 
bosted, sosial og kulturell bakgrunn. 

Naturmangfoldloven 2009 
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, også som grunnlag for samisk kultur. 

3.1.2 Regionale planer og føringer 

Regional planstrategi for Hedmark fylke 2016-2020 
Regional planstrategi er et viktig styringsverktøy for utviklingen av Hedmark. Den gir et innblikk i de største 
utfordringer og muligheter i fylket. Disse gjenspeiles i planens fire hovedsatsningsområder som igjen skal bidra 
til å nå Hedmark fylkes ambisjon; å lede an i det grønne skiftet. Hovedsatsingsområder: Økt verdiskaping og 
livskvalitet basert på lokale natur- og kulturressurser, en befolkning med høy kompetanse og et 
konkurransekraftig arbeids- og næringsliv, levende byer og bygdesentre som er motorer i regionens utvikling, 
og en velfungerende infrastruktur som binder steder, mennesker og virksomheter sammen.  

Fylkesdelplan for vern og bruk av kulturminner og kulturmiljøer i Hedmark 
Målene med fylkesdelplanen og kulturminnevernet i Hedmark er år: Sikre mangfoldet og særpreget i 
Hedmarks kulturminner og kulturmiljøer som en del av en helhetlig miljø- og arealforvaltning, sikre et utvalg 
kulturminner og kulturmiljøer av nasjonal verdi og et representativt utvalg av regiontypiske kulturminner og 
kulturmiljøer i Hedmark, styrke sosial og kulturell tilhørighet og lokal utvikling ved tilrettelegging og bruk av 
kulturminner og kulturmiljøer, og legge grunnlag for vern og utvikling av Hedmarks kulturminner og 
kulturmiljøer gjennom brede samarbeidsprosesser og aktiv bruk av planen.   

 

 

 



 

 

 

3.2 Kommunale planer og føringer 

3.2.1 Kommuneplan  
Nord-Odal kommune har pr. nå ingen samfunnsdel av kommuneplanen. Kommuneplanens arealdel 2006-
2018 gir få føringer for reguleringsarbeidet. Arealdelen gjenspeiler kun de regulerte områdene i sentrum. 
Innenfor planområdet er det følgende formål: Offentlig formål-nåværende, forretning-nåværende, trafikkareal-
nåværende og landbruks-, natur- og friluftsområde. 

3.2.2 Kommunedelplan Sand sentrum 

Arbeidene med kommunedelplan for Sand sentrum ble fastsatt av kommunestyret 30.04.2015. For at 
kommunen kan fremme forslag til kommunedelplan for Sentrum har det vært nødvendig å få avklart Lundjordet 
med hensyn på kulturminner. Det ble gjennomført kulturminneundersøkelser høsten 2017, og det avventes 
resultatet av innsendte prøver. En av de viktige premissene i planarbeidet med kommunedelplanen har 
imidlertid vært en utvidelse av sentrum mot øst. Kommunen har derfor valgt å gå i gang med 
reguleringsarbeidet for denne delen av sentrum selv om kommunedelplanen ikke er ferdig utarbeidet. 
Premissene som så langt er gitt i kommunedelplanarbeidet legges imidlertid til grunn for reguleringen. Det er 
blant annet utarbeidet en mulighetsstudie for denne delen av sentrum som grunnlag for både arbeidet med 
kommunedelplanen og reguleringsplanen.  

3.2.3 Kommunal planstrategi 
Kommunal planstrategi for Nord-Odal 2017-2020  

I planstrategien for 2017-2020 er reguleringsplan for Sentrum prioritert med oppstart i 2017. Det er videre 
avsatt midler til arbeidene i budsjettet for 2018. 

3.2.4 Gjeldende reguleringsplaner 
Gjeldende reguleringsplaner innenfor planområdet 

• Reguleringsplan Sand sentrum 31.10.1991 
• Reguleringsplan Brurhella 15.03.2006 
• Reguleringsplan Nord-Odal sykehjem 30.01.2003 

Gjeldende formål innenfor planområdet: 
Offentlig bebyggelse, næring, friområde, offentlig trafikkområde og anleggsbelte/landbruk.  



 

 

 

Figur 2: Utsnitt fra reguleringsplanbasen 



4 BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 

4.1 Plangrep 
Nord-Odal kommune ønsker med reguleringen å legge til rette for en positiv utvikling av sentrum. Det er behov 
for å styrke handelssenteret i Nord-Odal og legge til rette for boliger i sentrum. Det tas gjennom planen sikte 
på å legge til rette for en transformasjon av eksisterende arealer og bygge opp under Sentrumsgaten som 
handlegate. Sentrum utvides mot øst for å legge til rette for at flere kan bo i sentrum, handle i sentrum og 
skape et mer attraktivt sentrumsmiljø. Befolkningen i Nord-Odal bor spredt. Dette gir utfordringer i flere ledd, 
både når det gjelder miljø, kostnader til infrastruktur, kommunale tjenester og handel. Plangrepet vurderes å 
være avgjørende for å samle større deler av befolkningen og gjennom dette skape et bærekraftig tettsted i 
samsvar med nasjonale og kommunale målsettinger.   

Sand sentrum har en relativt lav utnyttelse av utbygde arealer. Deler av bebyggelsen er videre relativt lite 
egnet til forretningsformål, og det søkes derfor gjennom planen å legge til rette for transformasjon av de 
bebygde arealer. Det er ønskelig at det bygges høyere og tettere, og at det legges til rette for boliger oppover i 
etasjene på forretningsbygg. Transformasjon av bebyggelsen langs sentrumsgata vil imidlertid ta tid, og skal 
målsettingen om en høy andel boliger i sentrum oppnås, er det nødvendig å utvikle nye arealer parallelt. For å 
bygge opp under eksisterende sentrum og sentrumsgaten spesielt, er det en utvidelse mot øst som er eneste 
mulighet. En slik utvidelse vil komme på dyrket mark, og et viktig premiss i planarbeidet har derfor vært en høy 
utnyttelse av de arealene som omdisponeres. Det har blitt gjennomført en mulighetsstudie som grunnlag for 
utvidelsen, der hensynet til dyrket mark har vært høyt prioritert. En effektiv arealutnyttelse har resultert i et 
planforslag der utvidelsen av sentrum ble mindre enn varslet. 
 
Med den utnyttelsen som er lagt til grunn i planen og en byggehøyde på mellom 3 og 5 etasjer vil utvidelsen av 
område BBB1 og BS4 romme mellom 100 og 150 nye boenheter i tillegg til 
forretningsvirksomhet/tjenesteyting. Bebyggelsen er plassert i en vifteform for å utnytte sol- og 
utsiktsforholdene maksimalt og henvender seg mer mot sentrum desto lenger sør man kommer. Det legges 
opp til parkering i kjeller og lite kjørearealer på grunnplanet. I sør (område BS4), legges det opp til næring på 
gateplan og leiligheter over. Det plasseres videre en sentral lekeplass og gatetun for å binde sammen 
utvidelsen med eksisterende sentrum. Adkomst til de nye områdene skjer ved avkjøring fra Bunesvegen. Det 
legges opp til et grøntdrag med turveg mot øst som skal danne overgangen til dyrket mark og landbruk.  



Illustrasjon av utvidelse møt øst (kilde: Mulighets studie)

Område BS2 består i dag av flerbrukshuset Torvald M eiers Minde og øvre del av forretningene i
Sentrumsgata. Det er i planen lagt til rette for en utvidelse av utearealene til Sand barnehage, som
ligger på Torvald Meiers Minde. Arealene ligger syd for bygningen og grenser mot adkomstveg o_SKV2.
Det er videre lagt til rette for nytt forretningsby gg nord for eksisterende forretningsbebyggelse, på det
området som i dag er parkering. De øvrige byggeområ dene i planen (BS1 og BS3) er utbygd og det vil
kreve transformasjon dersom det skal bygges ut ny s entrumsbebyggelse i disse områdene. Reguleringen
åpner imidlertid for at en slik transformasjon kan gjennomføres, og målsettingen vil være å fornye del er
av sentrum og styrke Sentrumsgaten som forretningsg ate. For områder regulert til sentrumsformål
kreves det åpne fasader, fortrinnsvis utadrettet vi rksomhet og funksjoner mot gateplan. Boligformål er
ikke tillatt på gateplanet.

Bunesvegen vil være hovedvegen inn til sentrum. Her redsvegen, Sentrumsvegen og den nye adkomsten
o_SKV1 vil være adkomstgater. Det legges opp til et t sammenhengende gang- og sykkelvegnett.
Bunesvegen har ensidig fortau fra Kiwi til rundkjør ing, og det er regulert forlengelse helt til Brurhe lla.
Innenfor planområdet er dette vist som o_SF2. Langs Herredsvegen er det etablert tosidig fortau. Dette
gjelder også Sentrumsvegen. I planen er det imidler tid lagt opp til at deler av Sentrumsvegen
opparbeides som et gatetun/torg som kobles sammen m ed utvidelsen imot øst. Sentrumsvegen er
innenfor det aktuelle området utflytende og det er en målsetting om å stramme opp gaten og aktivisere
«byrommet». Utforming av gateløpet vil skje som opp følging av reguleringen. o_SKV1 vil bli
opparbeidet med tosidig fortau fra Bunesvegen og fr em til gatetun. Nord for gatetunet legges det opp
til ensidig fortau langs o_SKV2 opp til boligbebygg elsen.

Innenfor planområdet er det lagt opp til grøntområd er mot landbruk i øst som skal opparbeides som et
landskapselement mellom landbruk og bebygde områder . Arealet skal opparbeides på parkmessig måte
og det skal etableres turveg gjennom området. Turve gen vil i sør kobles til fortau langs Bunesvegen og i



nord til vegsystem i eksisterende boligområde. Like ledes vil gjelde for turveg o_GKG2. Det legges i
planen videre opp til en sentral lekeplass/rekreasj onsareal som sammen med gatetunet vil utgjøre
møteplassen innenfor planområdet.

Når det gjelder parkering så er det i planen lagt o pp til at nye boenheter skal ha parkering i
parkeringskjeller og at bakkeparkering fortrinnsvis skal være til forretningene/tjenesteyting. Det er ikke
regulert egne offentlige parkeringer i planen selv om det i dag ligger flere offentlige parkeringer
innenfor planområdet. Det er ikke ønskelig å låse d isse arealene i planen, men gi en fleksibilitet i
utviklingen av det nye sentrum. Det er i bestemmels ene stilt krav til parkeringsdekning for nye
byggeprosjekter. For nye boenheter er det stilt kra v om 1,20 biloppstillingsplass pr. boenhet og egne
krav knyttet til øvrige sentrumsfunksjoner. Det er angitt størrelse på biloppstillingsplass og egne kr av
knyttet til biloppstillingsplass for forflytningshe mmede. Det er også gitt bestemmelser om plasser for El-
bil og sykkel. Inneværende år vil det bli etablert ca 70 nye parkeringsplasser ved sykehjemmet, som sk al
dekke behovet for ansattparkering i sentrum.

Illustrasjonsplan fra mulighetsstudien

4.2 Alternativer

4.2.1 0-alternativet
I henhold til forskrift om konsekvensutredninger sk al det redegjøres for følgene av ikke å realisere p lanen. I
dette tilfellet vil det si å la utviklingen fortset te i henhold til den gjeldende reguleringsplan. Dett e, som også



kalles 0-alternativet, innebærer en videreføring og videreutvikling av området innenfor rammene i gjeldende 
reguleringsplan. 

4.2.2 Alternativ 1 – planforslaget  
Hovedtrekkene i planforslaget er: 
1. Høyere utnytting ved tilrettelegging av blokkbebyggelse i sentrum.  
2. Utvidelse av sentrum mot øst og etablering av ny adkomstgate. 
3. Etablering av gatetun og tverrforbindelse mellom eksisterendegate og planlagt utvidelse. 
4. Etablering av sentralt leke og rekreasjonsareal i sentrum  
 

4.3 Arealbruk 
Området inneholder følgende arealformål og størrelser: 

 

Planforslagets plankart 

  



 

 

Arealtabell 

 

 

§ 12-5 nr.1 – Bebyggelse og anlegg 

 

Areal (daa) 

Boligbebyggelse-blokkbebyggelse (1) 9,9 

Sentrumsformål (4) 47,8 

Kombinert bebyggelse og anleggsformål (1) 1,2  

 

Sum areal denne kategori: 

 

58,9 

  

 

§ 12-5 nr. 2 – Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

 

Areal (daa) 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (1) 11,6 

Kjøreveg (2) 2,9 

Fortau (2) 1,3 

Gatetun (1) 3,8 

Gang- og sykkelveg (1) 0,8 

 

Sum areal denne kategori 

 

20,4 

  

 

§ 12-5 nr. 3 -  Grønnstruktur 

 

Areal (daa) 

Kombinert grønnstrukturformål (1) 3,0 

 

Sum areal denne kategori 

 

3,0 

  

 

Totalt alle kategorier (planområdet) 

 

82,3 

 

 



5 KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET 
 

5.1 Metodikk 

5.1.1 Utredning i henhold til forskrift om konsekvensutredninger 
Gjennomføring av områderegulering for Sentrum utløser krav om en konsekvensutredning etter PBL. § 4-2: 

 (..) for reguleringsplaner som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal planbeskrivelsen 
gi en særskilt vurdering og beskrivelse - konsekvensutredning - av planens virkninger for miljø og 
samfunn. 

Konsekvensutredningen tar utgangspunkt i fastsatt planprogram. I planprogrammet for denne planen er det 
fastsatt 8 utredningstemaer. Hvert tema er utredet i dette kapittelet. 

Konsekvenser av et tiltak framkommer ved å måle forventet tilstand etter tiltaket mot forventet tilstand uten 
tiltak. Referansealternativet (0-alternativet) utgjør den framtidige situasjonen eller utviklingen dersom tiltaket i 
reguleringsplanen ikke gjennomføres, dvs. at eksisterende regulering beholdes slik den er i dag og det 
foreslåtte planområdet beholdes ubebygd.  

Konsekvenser for hvert enkelt utredningstema og ny situasjon skal vurderes opp mot dagens situasjon, kalt 0-
alternativet. Videre er konsekvensene av den samlede arealbruksendringen vurdert. Konsekvenser av tiltaket 
er målt opp mot mål og retningslinjer gitt i nasjonale føringer, kommunale planer og vedtak.  

5.1.2 Datagrunnlag og metoder 
Datagrunnlaget er hentet fra befaring, åpne kilder samt lokalkunnskap. Metoder for å utrede temaene varierer 
fra tema til tema, der de beskrives, illustrer og beregner. 

5.2 Alternativer  

5.2.1 0 - alternativet  
0-alternativet innebærer en videreføring og videreutvikling av området innenfor rammene i gjeldende 
reguleringsplan. 
 

5.2.2 Alternativ A: Planforslaget 
Hovedtrekkene i planforslaget er: 
1. Høyere utnytting ved tilrettelegging av blokkbebyggelse i sentrum.  
2. Utvidelse av sentrum mot øst og etablering av ny adkomstgate. 
3. Etablering av gatetun og tverrforbindelse mellom eksisterende gate og planlagt utvidelse. 
4. Etablering av sentralt leke og rekreasjonsareal i sentrum  
 

5.3 Klima, energi og transport 
De overordnede grepene i planen er å videreutvikle eksisterende sentrum. Legge til rette for utbygging i 
sentrum, i stedet for utenfor, og dermed samle tjenesteyting/næring på ett sted. Videre legge til rette for boliger 
i sentrum og med det styrke sentrumsfunksjonene og redusere kostnader tilknyttet offentlig infrastruktur og 
tjenester. En tett utbygging og samling av funksjoner vil redusere bilbruken, øke antall mennesker som kan gå, 
sykle og reise kollektivt i sin hverdag. I et overordnet perspektiv vil samling av funksjoner og styrking av 
eksisterende sentrum slik som planen legger opp til, være et miljøriktig grep og være i tråd med nasjonale 
målsettinger om en samordnet bolig-, areal og transportplanlegging.  
 
Det er i planforslaget lagt til rette for at gående kan ferdes trygt til alle sentrumsfunksjoner. Det legges opp til 
sammenhengende gang- og sykkelveger fra utbyggingsområdene til butikker, offentlig og privat tjenesteyting, 
kollektivknutepunkt, barneskole, barnehage, idrettsanlegg, kulturtilbud, kirke, badeplass, båthavn, turveger mv. 
Det er korte avstander til de fleste funksjoner som er viktige i folks hverdag, noe som innebærer at de som bor 



i sentrumsområdet trygt kan ferdes til fots eller p å sykkel. Videre så ligger kollektivknutepunktet i
sentrumsområdet, noe som gir beboere og arbeidene i sentrum kan ferdes kollektivt på en enkel måte.

Ved utbygging er det i bestemmelsene til planen sti lt krav om sykkelparkering til både boligbebyggelse og
næringsbebyggelse. Dette skal gjøre det lettere og v elge sykkel som alternativ til bil.

Når det gjelder parkering så er det i hovedsak lagt opp til parkering i parkeringskjeller for nye bolig prosjekter.
Dette vil imidlertid ikke erstatte behovet for parke ring på gateplan for besøkende til sentrum. Det legg es opp til
gateparkering for forretninger og tjenesteyting, og at ansatte i sentrum parkerer på parkering utenfor
planområdet. Inneværende år vil parkeringen ved syk ehjemmet utvides med ca 70 plasser for å sikre
parkering for ansatte i sentrum, og dermed frigjøre plasser i sentrumsgaten til besøkende.
Parkeringskapasiteten i sentrum er pr. i dag god på ordinære dager. Det meste handler om å organisering av
de plassene som er. Selv om det innenfor planområde t legges opp til parkeringskjeller for boliger, så vil
behovet for parkering øke med en utbygging som plan lagt. På sikt kan det derfor bli aktuelt å etablere
ytterligere sentrumsparkering for ansatte i ytterka nt av selve sentrumskjernen. Det er i planen stilt k rav om at
nye parkeringsanlegg innenfor planområdet skal tilr ettelegges for el-bil.

Ny bebyggelse skal tilkobles det offentlige avløpet. Det er i plan- og bygningsloven stilt krav om lokal
overvannshåndtering og sikring av flomveger, og det er i bestemmelsene til planen stilt krav om at det te
redegjøres for i hvert enkelt tiltak. Det går i dag kulvert gjennom planområdet som leder det meste av
overvannet i sentrum til vassdrag. Det er imidlertid ikke tilrådelig å legge opp til at alt overvann fr a ny
bebyggelse ledes inn på kulverten. Det må derfor sik res gode lokale overvannsløsninger i hvert prosjekt som
kan avlaste ledningsnettet ved å infiltrere de mind re nedbørsmengdene og fordrøye større nedbørsmengde r
slik at flom i gatenettet unngås. I tillegg til kra v om lokal overvannshåndtering og sikring av flomve ger for hvert
enkelt tiltak, er det i bestemmelsene stilt krav om helhetlig løsning for flomveger i område BBB1 og B S4.

Mye av bebyggelsen innenfor sentrumsområdet er tilk nyttet biovarmeanlegget ved sykehjemmet. Dette har i
mange prosjekter vært et foretrukket alternativ ute n at det gjennom plan- og bygningsloven er gitt
bestemmelser om tvungen tilknytning. Egne bestemmel ser om tilknytning er heller ikke ønskelig i det
pågående planarbeidet. Utviklingen av nye fyringskil der og miljøgevinsten knyttet til dette er stadig i endring.
Kravene til tetthet i plan- og bygningsloven har og så endret behovet og mulighetene for oppvarming.

Oppsummering klima, energi og transport:

Reguleringsplanen gir rom for en stor økning i antal l nye boliger og øvrig sentrumsbebyggelse. En tett
utbygging og samling av funksjoner vil redusere bil bruken, øke antall mennesker som kan gå, sykle og r eise
kollektivt i sin hverdag. I et overordnet perspekti v vil samling av funksjoner og styrking av eksister ende
sentrum slik som planen legger opp til, være et mil jøriktig grep og være i tråd med nasjonale målsetti nger om
en samordnet bolig-, areal og transportplanlegging. I overordnet perspektiv vurderes derfor planen til å ha en
positiv konsekvens for miljø, energi og transport i forhold til 0-alternativet, som ikke gir rom for y tterligere
utbygging.

Alternativ Konsekvensvurdering Avbøtende tiltak Konsekvens med
avbøtende tiltak

0-alternativet Liten negativ konsekvens

Planforslaget Positiv konsekvens

5.4 Sentrumsstruktur
Gjeldende regulering har ikke rom for ny sentrumsbe byggelse og behovet for regulering som åpner for
transformasjon/utvidelse av sentrum er stort. Utford ringen i planarbeidene er imidlertid hvordan sentru m kan
videreutvikles. Som grunnlag for arbeidet med kommu nedelplan Sand sentrum og reguleringsplan sentrum b le
det derfor utarbeidet en mulighetsstudie for en utv idelse mot øst. Hensikten med arbeidet, som også er nedfelt



i reguleringsbestemmelsene, er å legge til rette fo r styrking og god tettstedsutvikling, samt sørge fo r at de
offentlige rommene og infrastrukturen danner gode s ammenhenger på stedet. Det er viktig å bygge opp und er
eksisterende «byrom» ved å danne en helhet mellom e ksisterende sentrum og utvidelsen. En høy utnyttels e
av arealene for å redusere bortfall av dyrket mark og en god avrunding mot landbruksarealer.

De grepene som er tatt i mulighetsstudien vurderes t il å legge til rette for en ønsket utvikling. Regule ringen
legger til rette for en relativt stor utbygging inn enfor et lite område. Reguleringen bygger opp under sentrum
med tanke på bolig og handel, og holder dermed sent rumsfunksjonene samlet. Det er gjennom reguleringen
og mulighetsstudien søkt å bygge videre på stedets kvaliteter og legge til rette for en utbygging som gir
«byrommet» et ønsket løft. Det er i planen lagt til rette for en oppgradering av Sentrumsvegen, det er gitt rom
for videreutvikling av arealene i den bebygde delen av sentrum, og det er lagt til rette for en utvide lse som vil
styrke Sand som handelssentrum.

Det er gjennom mulighetsstudien og reguleringen søkt å legge til rette boligområder med gode bokvalitet er og
nye næringsarealer som er tett knyttet til eksister ende. Det har vært et ønske om en høyere arealutnyt telse
samtidig som «landsbypreget» opprettholdes. Dette lø ses ved å bygge høyere og variert, men bryte opp st ore
volumer slik at fotavtrykket av hver enkelt bygning blir relativt liten. Dette gir videre gode sol og u tsiktsforhold
for boligene, og med krav om parkering i kjeller, l igger det godt til rette for gode oppholdsarealer o g en
«grønn» overflate. I arealer avsatt il sentrumsform ål søkes å legge til rette for åpen fasader på gate planet og
legge til rette for utadrettede virksomheter og fun ksjoner. Handel/tjenesteyting på gateplanet og bolig er
oppover i etasjene.

Trafikkavviklingen til eksisterende sentrum vil for tsatt være gjennom Sentrumsvegen og Herredsvegen, me ns
utvidelsen mot øst vil få direkte adkomst fra Bunes vegen. Med dette så fordeles trafikken på flere veg er, og en
unngår at biltrafikken i sin helhet må inn i Sentru msvegen. Dette vurderes som et godt grep i
trafikksikkerhetsmessig forstand. Får gående og syk lende er åpnes det for trygge koblinger mellom funk sjoner
både i og utenfor sentrum.

I forslag til regulering er det lagt til rette for leke og rekreasjonsarealer sentralt i sentrum som k obles til
handlegate/torg. Sentrum har i dag lite rom for sli ke arealer og et planlagt løft med tanke på slike a realer vil
være med på å øke attraktiviteten i sentrum betrakt elig. Det er videre foreslått et grøntdrag mot
landbruksarealene i øst som avrunding mot kulturlan dskapet og som en del av turvegsystemet rundt sentr um.
Sand barnehage som ligger på Torvald Meiers Minde p lanlegges også utvidet med utearealer mot sør, som i
tillegg til å gi en god funksjon for barnehagen, og så være med på å gi grønne overganger mellom de beb ygde
omgivelser.

Oppsummering sentrumsstruktur:

Foreslåtte regulering vurderes til å støtte opp om ønsket sentrumsutvikling og være i tråd med nasjona le
målsettinger om en samordnet bolig-, areal og trans portplanlegging.

Alternativ Konsekvensvurdering Avbøtende tiltak Konsekvens med
avbøtende tiltak

0-alternativet Negativ konsekvens

Planforslaget Positiv konsekvens

5.5 Naturmangfold

Miljøstatus, artsdatabanken og kommunens kartportal er kontrollert, og det foreligger ikke registrerin ger
innenfor eller i nærheten av området. Tatt i betrak tning at området i hovedsak er bebygd eller består av dyrket
mark, vurderes kunnskapsgrunnlaget til å være godt nok. En planlagt utbygging vurderes heller ikke til å
belaste naturmangfoldet eller økosystemet i nære om givelser. Det er i reguleringsbestemmelsene stilt kr av om
at bebyggelsen skal tilknyttes det offentlige avløp snettet og at det skal tilrettelegges for lokal
overvannshåndtering og sikring av flomveger.

Oppsummering naturmangfold:



Konsekvensen for naturmangfold er vurdert til liten negativ.

Alternativ Konsekvensvurdering Avbøtende tiltak Konsekvensutredning
med avbøtende tiltak

0-alternativet Liten negativ konsekvens

Planforslaget Liten negativ konsekvens

5.6 Landbruk og kulturlandskap
Foreslåtte regulering vil resultere i en omdisponer ing av ca 28 daa dyrket mark. Arealet er del av et jorde som
har en totalstørrelse ca 54 daa. Arealet tilhører g ården Mellom Sand og det drives med kornproduksjon på den
dyrkede marka. I følge gårdskart er jorda betegnet som godt egnet til kornproduksjon.

Utbygging av dyrket mark strider mot nasjonale målse ttinger om vern av dyrket mark. Sentrum ligger imid lertid
omgitt av dyrket mark på alle sider, og dersom det skal satses videre på utvikling i eksisterende sent rum er en
helt avhengig av at noe dyrket mark går tapt. Det er imidlertid tatt grep i planarbeidene for å begrens e tapet.
Dette ved å legge til rette for en effektiv arealutn yttelse av arealene og en langsiktig arealgrense mo t dyrket
mark. Dette har resultert i at frafallet av dyrket m ark er redusert med ca 13 daa fra planoppstart til foreliggende
planforslag. Dette har også gjort at gjenværende are aler får en størrelse som gjør at arealene kan driv es
regningsvarende. Det er videre planlagt at infrastru kturen bygges fra vest, at utbyggingen skjer etappe vis, slik
at driften kan opprettholdes inntil utbygging skal gjennomføres.

Det er foretatt en vurdering av eksisterende arealer i sentrum med tanke på fortetting slik at en unngå r bruk av
dyrket mark i så stor grad. Arealene i det som er s entrum er i all hovedsak utbygd. Det vil være muligh et for at
deler av bebyggelsen kan transformeres, men en slik transformasjon må skje gradvis over år. Det er noen
ubebygde arealer, men disse har en viktig funksjon for sentrum. Mot sør og vest ligger kirkegården og viktige
rekreasjonsarealer mot sjøen, mot nord er det bebyg d og mot øst er det dyrket mark. Arealene på
nordøstsiden av sykehjemmet (1) er i dag parkering, men kan delvis tas i bruk til utbyggingsformål. Det er her
sett på muligheten for helsehus, med leiligheter på oppover i etasjene. Det er videre regulert et mindr e areal til
næring/bolig nord for Prestegården (2), og det vurd eres hvilken bruk Prestegården (3) skal få i fremti den.
Lensmannsparkeringen (4) vurderes også som aktuell, og er også tatt med i reguleringen til sentrumsfor mål
(se situasjonskart). Disse arealene kan dekke noe av behovet for areal til sentrumsbebyggelse, men det vil
ikke være dekkende for behovet på sikt. En utbyggin g av slike arealer vil også avhenge av faktorer som må
avklares ytterligere før det kan bli aktuelt. Kommu nen ønsker med denne reguleringen å ha et langsikti g
perspektiv, og er derfor avhengig av å tenke både f ortetting i bebygde områder og utvidelse av sentrum .



 

Arealer i sentrum som kan fortettes med boliger 

Ny type bebyggelse og endring i grensen mellom bebygde omgivelser og landbruk vil medføre endring av 
kulturlandskapet. Områdets karakter vil endres betydelig som følge av høyere bebyggelse og sentrum vil 
dermed bli mer fremtredende i landskapet. Arealgrensen flyttes også ca 100 meter, og sentrum vil dermed 
komme tettere på landbruksbebyggelsen.  
 
De grep som er tatt i planforslaget vurderes til å ivareta landskapsrommet rundt landbruksbebyggelsen på en 
god måte. Landskapsrommet er åpent og det er i planen gitt en tydelig avgrensing mellom fremtidig sentrum 
og landbruk. I avgrensningen skal det opparbeides et grøntdrag som skal definere overgangen mellom 
landskapstypene. 

 
Oppsummering landbruk og kulturlandskap  

Foreslåtte regulering vil resultere i at ca 28 daa dyrket mark blir omdisponert til sentrumsformål. Dette strider 
med nasjonale målsettinger om vern av dyrket mark.  Behovet for nye arealer til sentrumsformål er stort og 
kan ikke dekkes i sin helhet ved å utnytte mulige arealer i det bebygde sentrum. Sentrumsutvikling handler 
også om å plassere funksjoner på en god måte i forhold til hverandre slik at de sammen danner en helhet som 
gir en ønsket utvikling. En utbygging som foreslått vurderes som naturlig og formålstjenlig for å skape et godt 



tettsted. Utvidelsen vil berøre landbruket og kultur landskapet men de plangrepene som er gjort vurderes til å gi
en helhet og gode avgrensninger mellom landbruk og sentrumsformål.

Alternativ Konsekvensvurdering Avbøtende tiltak Konsekvens med
avbøtende tiltak

0-alternativet Liten negativ konsekvens

Planforslaget Negativ konsekvens

5.7 Grønnstruktur og turveger
Det er pr. i dag lite opparbeidet eller naturlig grø nnstruktur innenfor planområdet. Gjennom planarbeid et er det
derfor arbeidet med å etablere en helhet med tanke på gode grøntdrag i og gjennom sentrum. Etablering av
sentralt leke og rekreasjonsområde BKB, utvidelse a v utearealene i barnehagen og etablering av
grøntdrag/turveg i ytterkant av området. Det er også planlagt at gatetunet skal inneholde grønnstruktur .
Koblingene mellom grønnstrukturen innenfor planområ det og utenfor er ivaretatt, noe som innebærer enke l
adkomst til Kjærlighetstien, båthavn, badestrand og øvrig sti-nett. Nedenfor Milepelen og i tilknytning til
Kjærlighetstien foregår et eget prosjekt for tilret telegging av leke og rekreasjonsarealer. Omtalte fu nksjoner
ligger innenfor en radius på 500 meter.

I planforslaget er det lagt opp til trygge gangforb indelser mellom funksjoner i sentrum og til viktige funksjoner
utenfor sentrum. Gang- og sykkelvegnettet langs Bun esvegen, Herredsvegen og Sentrumsvegen er koblet
sammen og adkomst til det utvidede området planlegg es også med fortau som kobles til Bunesvegen.
Gatetunet i midten har adkomst for gående fra alle deler av sentrum. Det planlegges videre bygging av f ortau
langs Bunesvegen til Brurhella. Fra sentrum er det flere muligheter til å komme inn på Kjærlighetsstie n og
videre inn på det øvrige sti-nettet.

Det er i liten grad opparbeidet/naturlig grønnstrukt ur innenfor planområdet i dag. Dette innebærer at pl anen
ikke reduserer grønnstrukturen i området, snarere t vert imot. Gatetunet og område BKB vil i tillegg ti l
uteområder for barnehagen og grønnstrukturområdene (o_GKG1 og 2) styrke sentrum med tanke på
grønnstruktur. Dette vil øke tilgangen til områder f or lek og rekreasjon. Tilgjengeligheten mellom
boligområdene i øst til sentrum og Bunesvegen vil o gså bedres med snarvegene gjennom
grønnstrukturområdene. Det er trygg og god tilgjenge lighet til rekreasjonsarealer og turveg mot og lang s sjøen.

Innenfor boligområde BBB1 er det videre foreslått e n nærlekeplass for de minste barna tilknyttet vært
delprosjekt.

Oppsummering grønnstruktur og turveger:

Det er i liten grad opparbeidet eller naturlig grønn struktur innenfor planområdet. Planforslaget legger til rette
for etablering av gode grøntarealer i sentrum, som er koblet sammen med viktige områder utenfor
planområdet. Planforslaget vurderes til å ha en pos itiv konsekvens med tanke på grønnstruktur og turve ger.

Alternativ Konsekvensvurdering Avbøtende tiltak Konsekvens med
avbøtende tiltak

0-alternativet Negativ konsekvens

Planforslaget Positiv konsekvens

5.8 Kulturmiljø og kulturminner
Det ble i 2018 foretatt kulturminneundersøkelser av jordet mellom sentrum og Mellom Sand. Undersøkelsene
ble gjennomført ved sjakting. Det ble registrert en kokegrop (kulturminne-ID 237215). I følge



kulturminnemyndighetenes høringsuttalelse til plano ppstarten fremkommer at det er lite sannsynlig at d et er
mer omfattende boplass-spor fra forhistorisk tid på det dyrkede arealet innenfor planområdet. Videre a t
kokegropfunnet er av et så lite omfang at Hedmark fy lkeskommune er delegert myndighet for å kunne
dispensere fredningen av det. Kulturminnet er tatt inn i planforslaget (Markert med R) og det søkes gje nnom
planforslaget dispensasjon fra fredningen slik at k ulturminnet kan tas ut av planen og området kan byg ges ut i
samsvar med reguleringen.

Det foreligger ikke øvrige automatisk fredete kultur minner innenfor planområdet. Det er en Sefrak-regist rert
bygning i planområdet. Dette gjelder Narubutikken, so m er regulert til bevaringsverdig bebyggelse i gjel dende
regulering. Bevaringen er videreført med hensynsone i forslag til reguleringsplan.

I nærområdet er det ifølge miljøstatus.no registrer t ett arkeologiske kulturminne. Sand kirkested (kul turminne-
ID 85373). Vernestatus: ikke fredet. Bygget ligger i Sand sentrum og er oppført i 1891. Kirkebygget og kapellet
er regulert til bevaringsverdig bebyggelse i regule ringsplan Sand sentrum.

Flere bygninger er SEFRAK-registrert i nærområdet. De tte gjelder gårdsbebyggelsen på Øvre, Mellom og
Nedre Sand, samt gnr. 35, bnr. 37. Boligen på gnr. 3 4, bnr. 333 (Sand gamle kommunehus) og gnr. 34, bnr . 1
(Nedre Sand) er i tillegg regulert til bevaringsverd ig bebyggelse i reguleringsplan.

Utover kokegropen som er registrert på Sandjordet vi l reguleringsplanen i liten grad berøre registrerte
kulturminner. Det vil bli utbygging inntil Sefrakreg istrert bygning (Narubutikken), men dette vurderes t il å gi
små konsekvenser for bevaringsverdigheten av bygnin gen. Planforslaget legger opp til en åpen
tettstedstruktur der siktlinjer er søkt ivaretatt i planarbeidet. Siktlinjer mot kirken, sjøen og kult urlandskapet har
vært viktige forutsetninger. Planforslaget vurderes til å ivareta kulturmiljøene i og utenfor planområ det på en
god måte.

Oppsummering kulturmiljø og kulturminner:

Planforslaget medfører at et automatisk fredet kult urminne må fjernes for å realisere utbyggingen. Det søkes
gjennom planforslaget i dispensasjon fra fredningen . Øvrige kulturminner fra nyere tid vurderes til å være
ivaretatt i planforslaget.

Alternativ Konsekvensvurdering Avbøtende tiltak Konsekvens med
avbøtende tiltak

0-alternativet Liten negativ konsekvens

Planforslaget Negativ konsekvens

5.9 Barn- og unges interesser
Innenfor planområdet er det i liten grad arealer fo r barn og unge i dag. Barnehagens utearealer er unn taket.
Øvrige funksjoner knyttet til kultur, skole, idrett , grøntarealer, lekearealer mv ligger utenfor plano mrådet.
Sentrum er imidlertid funksjonabelt med tanke på ga ngforbindelser mellom de ulike funksjonene, også
skoleveg.

Planforslaget legger i større grad opp til et sentr um på barn- og unges premisser. Leke- og rekreasjon sområde
sentralt i planområdet, gatetun og utvidelse av ute område for barnehage, turveger/gang- og sykkelveger som
sikrer god tilgang mellom de ulike funksjonene. I f orhold til tidligere legges det i større grad opp t il et sentrum
for gående og syklende, noe som også vil hensynta b arn og unge på en bedre måte. Innenfor det regulert e
boligområdet er det i bestemmelsene stilt krav om n ærlekeplass tilknyttet hvert delprosjekt.

Planforslaget medfører ikke bortfall av arealer som er viktige for barn- og unge, og forslaget vurdere s ikke til å
komme i konflikt med dagens bruk.

Oppsummering barn- og unges interesser



Barn og unges interesser vurderes til å være godt i varetatt i foreliggende planforslag og medfører ikk e konflikt
med dagens bruk.

Alternativ Konsekvensvurdering Avbøtende tiltak Konsekvens med
avbøtende tiltak

0-alternativet Negativ konsekvens

Planforslaget Positiv konsekvens

5.10 Risiko og sårbarhet
Det er utarbeidet egen risiko- og sårbarhetsanalyse for planen. Denne følger vedlagt. Konklusjonen i ana lysen:

ROS-analysen viser at det generelt er liten sannsynl ighet og små konsekvenser ved gjennomføring av plan en
forutsatt at foreslåtte forebyggende tiltak ivareta s. De forholdene hvor det antas at kan medfører risi ko er
omtalt over. Hovedkonklusjonen er at de foreslåtte e ndringene av gjeldende reguleringsplan ikke vil end re
risiko for mennesker, miljø og materielle verdier i særlig negativ retning.

Alternativ Konsekvensvurdering Avbøtende tiltak Konsekvens med
avbøtende tiltak

0-alternativet Liten negativ konsekvens

Planforslaget Liten negativ konsekvens

5.11 Samlede virkninger av planforslaget, sammensti lling

5.11.1 0-alternativet
O-alternativet innebærer en videreføring innenfor g jeldende regulering. Rammene i gjeldende regulering
innebærer få muligheter til nye boliger og øvrig se ntrumsbebyggelse. Dette vil si at sentrum i all hove dsak
beholdes som i dag.

Tema: Konsekvensvurdering med
avbøtende tiltak:

Klima, energi og transport Liten negativ konsekvens

Sentrumsstruktur Negativ konsekvens

Naturmangfold Liten negativ konsekvens

Landbruk og kulturlandskap Liten negativ konsekvens

Grønnstruktur og turveger Negativ konsekvens

Kulturmiljø og kulturminner Liten negativ konsekvens

Barn- og unges interesser Negativ konsekvens

Risiko og sårbarhet Liten negativ konsekvens



5.11.2 Planforslaget 
Planforslaget gir rom for en stor økning i antall nye boliger og øvrig sentrumsbebyggelse. En tett utbygging og 
samling av funksjoner vil redusere bilbruken, øke antall mennesker som kan gå, sykle og reise kollektivt i sin 
hverdag. I et overordnet perspektiv vil samling av funksjoner og styrking av eksisterende sentrum slik som 
planen legger opp til, være et miljøriktig grep og være i tråd med nasjonale målsettinger om en samordnet 
bolig-, areal og transportplanlegging. Foreslåtte regulering vurderes til å støtte opp om ønsket 
sentrumsutvikling og et mål om et mer attraktivt og levende sentrum. Planforslaget vurderes til å bedre 
grønnstrukturen og turmulighetene i sentrumsområdet, og bedre forholdende for barn og unge.  
 
Planforslaget vil medføre omdisponering av dyrket mark og berøre automatisk fredet kulturminne. Dette 
vurderes til å være de momentene som i størst grad vil være negative med planforslaget. Forslaget vil ikke 
medføre betydelige endringer for naturmangfoldet.   
 
Oppsummert viser konsekvensutredningen det er få negative konsekvenser for miljø og samfunn knyttet til den 
planlagte utviklingen. Planforslaget støtter i hovedsak opp om nasjonale og kommunale målsettinger om god 
tettstedsutvikling.    

Tema: Konsekvensvurdering med 
avbøtende tiltak: 

Klima, energi og transport Positiv konsekvens 

Sentrumsstruktur Positiv konsekvens 

Naturmangfold Liten negativ konsekvens 

Landbruk og kulturlandskap Negativ konsekvens 

Grønnstruktur og turveger Positiv konsekvens 

Kulturmiljø og kulturminner Negativ konsekvens 

Barn- og unges interesser Positiv konsekvens 

Risiko og sårbarhet Liten negativ konsekvens 

 



6 HØRINGSUTTALELSER OG KOMMENTARER 
 

Fylkesmannen i Hedmark 10.11.2017 
Fylkesmannen bemerker at så langt kommunedelplanen for Sand sentrum ikke er i havn, så vil det være 
nødvendig å gjøre noen flere overordnede vurderinger i konsekvensutredningen til reguleringsplanen. 
Fylkesmannen påpeker at det må legges til grunn en effektiv arealutnyttelse og fokuseres på løsninger som 
styrker Sand sentrum. At fortetting skjer med kvalitet og helhet. Fylkesmannen ber kommunen vurdere 
alternative boformer, tatt i betraktning en aldrende befolkning og at stadig flere bor alene. Kravet til universell 
utforming presiseres i uttalelsen.  

Videre mener fylkesmannen at transportløsninger må utredes. Tilrettelegging for kollektivbetjening, sykkel og 
gange, parkering for besøkende og beboere. I uttalelsen påpekes at støy må kartlegges og planforslagets 
påvirkning på luftkvalitet vurderes. Fylkesmannen mener det bør legges opp til lokal overvannshåndtering som 
kan avlaste ledningsnettet.  

I uttalelsen bes det om at det vurderes fortetting før nye utbyggingsområder tas i bruk, slik at det unngås bruk 
av dyrket mark. Ved omdisponering av dyrket mark, forutsettes at det legges opp til en effektiv arealutnyttelse, 
at konsekvensutredningen inneholder et arealregnskap, et behov og avbøtende tiltak. Fylkesmannen 
forbeholder seg retten til å fremme innsigelse til planforslaget, hvis nasjonale interesser som vern av dyrka 
mark, ikke er tilstrekkelig ivaretatt i hht nasjonale føringer.  

Det fremgår videre at under tema naturmangfold må eventuelle avbøtende tiltak omtales. Grønnstruktur og 
naturmangfold må ses i sammenheng, og grønnstrukturen må bindes sammen med grønnstruktur utenfor 
planområdet. Samfunnssikkerhet og beredskap må analyseres og vurderes. 

    
Kommentar til fylkesmannens uttalelse 

I en videreutvikling av sentrum har hovedfokuset vært å styrke sentrumskjernen med handel, tjenesteyting og 
boliger. Dette er et overordnet mål som ble fastsatt i arbeidet med kommunedelplanen for Sand sentrum. 
Arbeidet med kommunedelplanen er ikke avsluttet, men et av de viktigste områdene i dette planarbeidet er 
utvidelse av sentrum mot øst. Avklaringen mot øst blir nå fastsatt gjennom mulighetsstudien og foreliggende 
forslag til reguleringsplan. Avklaringene som blir gjort i reguleringen vil bli videreført i kommuneplanarbeidet. 
Når reguleringen nå kommer i forkant av kommunedelplanen er det i vurderingene søkt å trekke inn også 
overordnede forhold slik fylkesmannen påpeker.  

Effektiv arealutnyttelse har vært et gjennomgående tema i planarbeidet. En vesentlig endring i tillatt høyde på 
bebyggelsen og krav om parkering i kjeller, bidrar til at utnyttelsen av arealene optimaliseres. De plangrepene 
som er tatt vurderes til å gi en utvikling av sentrum som samsvarer godt med målsettingene om god 
tettstedsutvikling. 

Kravene til tilgjengelig boenhet og universell utforming er fastsatt i plan- og bygningsloven, og det er gjennom 
reguleringsbestemmelsene stilt krav om at det ved tiltak redegjøres for hvordan bestemmelsene i plan- og 
bygningsloven er ivaretatt.  
 
Forholdende knyttet til transport, kollektivtrafikk, biltrafikk, parkering, gående og syklende er beskrevet i 
konsekvensutredningen og vurderes til å være godt ivaretatt. Hensynet til støy er vurdert i ROS-analysen, og 
det er gitt bestemmelser knyttet til dette. Luftkvalitet har ikke vært ett tema i planarbeidet. Sand sentrum ligger 
ikke i et område som gjør at retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (T-1520) kommer til 
anvendelse. Når det gjelder innspillet om lokal overvannshåndtering, så er dette ivaretatt i 
reguleringsbestemmelsene.  

Når det gjelder bruk av dyrket mark og redegjørelse knyttet til fortetting, så er framgår kommunens vurdering 
av konsekvensutredningen. Det er også fremlagt et arealregnskap. 

Naturmangfold, grønnstruktur, samfunnssikkerhet og beredskap er vurdert i konsekvensutredningen. 

 

 



Hedmark fylkeskommune 13.11.2017 
Fylkesdirektøren mener at arbeidet med kommunedelplanen og reguleringsplanen må kobles tett sammen og 
at sammenhengen synliggjøres i prosessen. De må avklares hvilke funksjoner som er ønskelig å ha i 
sentrumskjernen og hvilke som skal ligge utenfor. Samspill mellom bolig og øvrig sentrumsbebyggelse. 
 
Når det gjelder kulturminner så legger fylkeskommunen til grunn at det i planbeskrivelsen gjøres rede for 
hvordan registreringen er foretatt, hvilke vurderinger som ligger til grunn og hvordan planen har hensyntatt 
eventuelle kulturminner. Hedmark fylkeskommune viser også til at det er gjennomført kulturminneregistrering 
av den dyrkede marka i sentrum. Det fremkommer av høringsuttalelsen at det er lite sannsynlig at det er mer 
omfattende boplass-spor fra forhistorisk tid på det dyrkede arealet innenfor planområdet. Videre at 
kokegropfunnet er av et så lite omfang at Hedmark fylkeskommune er delegert myndighet for å kunne 
dispensere fredningen av det.  

Kommentar til fylkeskommunens uttalelse 
Fylkeskommunens innspill vedrørende planfaglige forhold vurderes til å være godt ivaretatt i planarbeidet. 
Planbeskrivelsen har søkt å belyse de grep som er tatt i planen og hvilke konsekvenser planen vil gi. Se også 
kommentarene til fylkesmannens uttalelse.  

Når det gjelder nyere tids kulturminner så er forholdet til disse beskrevet og vurdert i konsekvensutredningen. 
Det søkes om dispensasjon for fredningen av kokegrop.  

Direktoratet for mineralforvaltning datert 09.10.2017 
Direktoratet har ingen merknader til varsel om planoppstart. 

Kommentar til direktoratets uttalelse 
Tas til orientering 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) 07.11.2017 
NVE viser til plan- og bygningsloven og retningslinjer for flom og skredfare i arealplaner og ber kommunen 
tilpasse arealbruken til klimaendringer som blant annet innebærer mer nedbør og ekstremvær. Det vises til 
NVE`s egen sjekk liste, der det fremkommer hvordan ulike tema skal innarbeides i reguleringsplaner.  

Kommentar til NVE`s uttalelse 
Tema naturfare er gjennomgått i ROS-analysen, og det er gitt egne bestemmelser knyttet til lokal 
overvannshåndtering, flomveger og sikker byggegrunn.  

Statens vegvesen 15.11.2017 
Statens vegvesen peker på viktigheten av at nasjonal transportplan, statlige planretningslinjer for samordnet 
bolig-, areal- og transportplanlegging, vegnormalene og andre nasjonale og regionale arealpolitiske føringer 
blir ivaretatt i planleggingen. Vegvesenet mener det påstartede arbeidet samsvarer godt med føringene i 
rikspolitiske retningslinjer for samordnet bolig-, areal – og transportplanlegging. Vegvesenet imøteser dialog 
knyttet til planavgrensning, og peker på at det må gjøres trafikkfaglige vurderinger knyttet til adkomstforhold til 
eksisterende og planlagte formål. Trafikksikkerhet må vies oppmerksomhet og det må tilrettelegges for gående 
og syklende.  

Kommentar til vegvesenets uttalelse 
Retningslinjer og vegnormaler er søkt ivaretatt i planarbeidet. Trafikksikkerhet, gående og syklende har vært 
viktige tema i planarbeidet, og vurderes til å være godt ivaretatt.  

Sand menighetsråd 08.11.2017 
Sand menighetsråd er opptatt av at planarbeidet ikke forringer kirkens plass i sentrum. Menighetsrådet ber om 
at støy i forhold til kirken blir vurdert og at det opprettholdes antall parkeringsplasser i kirkens nærområde. Det 
bør også vurderes om kirken bør tilknyttes fjernvarmeanlegg.  

Kommentar til menighetsrådets uttalelse 
Planforslaget vurderes til å ivareta kirkens plass i sentrum på en god måte. Parkeringsplassen ved Sand 
gamle kommunehus berøres ikke av planforslaget. Det planlegges imidlertid å starte opp et prosjekt med 
hensyn på å stramme inn avkjøringen fra fv 263, legge bedre til rette for gående og syklende, samt istandsette 
parkeringen til kirken, Sand gamle kommunehus og Milepelen.  
 

De endringer som vil påvirke kirkens nærområde i størst grad er utvidet bruk av avkjøring til det nye 
utbyggingsområdet, samt mulig transformasjon av område BS3. Dette kan innebære endringer med tanke på 



parkeringsplassen som til dels blir brukt ved aktivitet i kirken. Antall parkeringer i kirkens nærområde kan 
derfor bli redusert som følge av en eventuell fortetting i dette området.  

Det er ikke foretatt støyberegninger knyttet til kirken, og det må forventes at flere boenheter og flere øvrige 
sentrumsfunksjoner vil medføre økt støy. Årlig døgntrafikk forbi kirken er imidlertid meget beskjeden, og selv 
med en trafikkøkning, vil støyen være beskjeden og i liten grad berøre kirken. 

Det ikke foretatt egne vurderinger knyttet til om kirken kan kobles til fjernvarmeanlegg. Det er imidlertid foretatt 
en vurdering knyttet til bruk av energikilder i sentrum (kapitel 6.3). 

  

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


