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Reguleringsplan 20170001 Sentrum. Fastsetting av planprogram 

 
Rådmannens innstilling: 
Formannskapet vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-9, å fastsette planprogram for 
reguleringsplan Sentrum datert 09.01.2018. 

 
05.02.2018 Formannskapet 
 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.  
 
FS-004/18 Vedtak: 
Formannskapet vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-9, å fastsette planprogram for 
reguleringsplan Sentrum datert 09.01.2018. 

 
 
Saksopplysninger: 
Formannskapet vedtok 12.09.2017 planoppstart for reguleringsplan Sentrum, og utleggelse av forslag 
til planprogram på offentlig ettersyn. Bakgrunn for saken fremgår av saksframlegg datert 22.08.2017 
(følger vedlagt). 
 
Oppstart av planarbeidet og høring av planprogram ble varselet i brev datert 27.09.2017 og i 
annonse i Glåmdalen og på kommunens hjemmeside henholdsvis 30.09.2017 og 28.09.2017. Frist for 
å komme med merknader ble satt til 14.11.2017. 
 
Følgende har kommet med innspill til planprogram og planoppstart: direktoratet for 
mineralforvaltning, Norges vassdrags- og energidirektorat, Sand menighetsråd, statens vegvesen, 
fylkesmannen i Hedmark og Hedmark fylkeskommune.  
 
Saksvurdering:  
De innkomne merknader følger vedlagt. Det er både kommet innspill til utforming av planen og 
merknader til planprogrammet. I dette saksframlegget vil det bli tatt stilling til de innspill som 



vedrører planprogrammet. Øvrige innspill tas med i det videre arbeidet med utforming av planen, og 
blir ikke gjenstand for vurdering her. 
 
Planprogrammet skal beskrive planprosessen, klargjøre hvilke føringer som ligger til grunn for 
planprosessen, hvilke tema som blir viktige i planarbeidet og hva som skal konsekvensutredes.  
 
I brev datert 07.11.2017 har Norges vassdrags- og energidirektorat kommet med innspill om at 
NVE`s sjekkliste om naturfare legges til grunn i utarbeidelsen av risiko og sårbarhetsanalysen. 
Innspillet er tatt inn i planprogrammet. 
 
I mail datert 08.11.2017 har Sand menighetsrådet kommet med innspill om at følgende forhold blir 
vurdert i plansaken: Støy i forhold til kirken, parkering tilknyttet kirken og om kirken bør tilknyttes 
fjernvarmeanlegg. Temaene tas med i det videre planarbeidet.  
 
I brev datert 15.11.2017 ber Statens vegvesen om at det gjøres trafikkfaglige vurderinger med 
spesielt fokus på adkomstforhold til eksisterende og planlagte formål. Trafikksikkerhet og 
tilrettelegging for gående og syklende må vies oppmerksomhet. Temaene tas med i det videre 
planarbeidet. 
 
I brev datert 10.11.2017 har fylkesmannen i Hedmark følgende innspill til planprogrammet: 
 
Fylkesmannen påpeker at det må legges opp til en effektiv arealutnyttelse, og ber kommunen også 
om å vurdere alternative boformer som tar høyde for en aldrende befolkning og at stadig flere bor 
alene. Innspillet tas med i det videre planarbeidet. 
 
Det påpekes viktigheten av at nye boligprosjekt ivaretar hensynet til universell utforming. Universell 
utforming er en forutsetning som vil være ett viktig moment i planleggingen.  
 
Dersom planforslaget utløser behov for økt transportkapasitet mener fylkesmannen det må utredes 
hvordan det økte behovet dekkes inn gjennom kollektivtilbud, sykkel og gange. Parkering for beboere 
og besøkende i sentrum bør også omtales. Helhetlige løsninger med tanke på transport, samt 
parkering i sentrum vil være viktige momenter i planleggingen. Momentene ligger inn under  
temaene som skal utredes (klima, energi og transport og sentrumsstruktur). 
 
Fylkesmannen ber videre om at støy og luftkvalitet kartlegges. Det er ikke lagt opp til 
konsekvensutredning av støyforholdene i sentrum, men støy vil være ett tema som vil bli vurdert i 
planarbeidet og beskrevet i planbeskrivelsen. Luftkvalitet vil ikke være 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.  
 
Fylkesmannen mener det i planleggingen bør vurderes lokal overvannshåndtering innenfor 
planområdet. Momentet tas med videre i planleggingen.  
 
Hensynet til dyrket mark blir fremhevet som et vesentlig moment av fylkesmannen. Fylkesmannen 
mener det må foretas en vurdering av potensialet for fortetting av bebygde arealer og at 
konsekvensutredningen må inneholde et arealregnskap. Fylkesmannens innspill er lagt inn i 
konsekvensutredningen.   
 
Fylkesmannen mener at konsekvensutredningen bør omtale eventuelle avbøtende tiltak med hensyn 
på naturmangfold. Temaet vil bli vurdert i konsekvensutredningen.    
 
I brev datert 13.11.2017 har Hedmark fylkeskommune kommet med innspill om følgende: 
 
Det må gjøres en vurdering av hvilke funksjoner sentrum skal ha. Samspill mellom bolig og øvrige 



sentrumsformål vil være vesentlig. Videre løfte blikket med hensyn til hele kommunedelplanområdet 
og foreta en vurdering av hvordan de ulike funksjonene skal fordeles. Fylkeskommunens innspill vil 
vurderes i det videre planarbeidet.  
 
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. Innspillet er tatt inn i konsekvensutredningen.  
 
Konklusjon: 
Planprogrammet er endret i samsvar med saksutredningen. Rådmannen anbefaler at formannskapet 
stadfester planprogram for reguleringsplan Sentrum datert 09.01.2018 
 
 
  
 
Saken er elektronisk godkjent av leder. 
 
Vedlegg:   
09.01.2018 Planprogram reguleringsplan Sentrum 1384806 
09.01.2018 Høringsuttalelse direktoratet for mineralforvaltning 1384813 
09.01.2018 Høringsuttalelse fylkesmannen i Hedmark 1384814 
09.01.2018 Høringsuttalelse Hedmark fylkeskommune 1384815 
09.01.2018 Høringsuttalelse Norges vassdrags- og energidirektorat 1384816 
09.01.2018 Høringsuttalelse Sand menighetsråd 1384817 
09.01.2018 Høringsuttalelse Statens vegvesen 1384818 
15.09.2017 Forslag til planprogram for reguleringsplan Sentrum 1374465 
 
 
 
Saksdokumenter: 
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 
 
 
 
 


