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Formål med planarbeidet 
Bakgrunn for reguleringen bygger på arbeidene med kommunedelplan for Sand sentrum. 

Planprogram for kommunedelplan er fastsatt og det arbeides med utkast til planforslag. 

Gjennom arbeidet har det utpekt seg delområder for en utvidelse av Sand sentrum, og 

kommunen ser behov for å starte opp reguleringsarbeidet for ett av delområdene samtidig som 

den pågående kommunedelplanprosessen. Delområdet omfatter eksisterende sentrumsgate og 

en utvidelse mot øst, det som i dag er landbruksarealene til Sand Gård.  

 

Tilrettelegging for en videreutvikling av sentrum er prioritert i forslag til planstrategi som ble 

lagt ut til offentlig ettersyn i formannskapet 06.02.2017. Det er videre avsatt midler til 

arbeidene i budsjettet for 2017.  

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.     

Planområdet 
Planområdet omfatter selve sentrumskjernen med 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.  

Det planlegges oppført nytt bank og biblioteksbygg i Sentrumsvegen. Byggestart er planlagt 

inneværende år. 

 

Innenfor planområdet er det 11 eksisterende boenheter.  

 

Utvidelsen som planarbeidet skal legge til rette for omfatter et landbruksareal på om lag 42 

daa. Arealet er dyrket mark. 

 



 

Planområdet 

Grunneiere innenfor planområdet: 

Nord-Odal kommune, 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, Bjarne Sand, Asgeir Nesset og Hedmark fylkeskommune.  



 

 

 

Premisser 
Nasjonale føringer 

Nasjonale forventinger til regional og kommunal planlegging (T-1497) oppsummerer de 

oppgaver og interesser regjeringen mener det er viktig at kommunen fokuserer på i 

planleggingen. Forventingene er fulgt opp i Nord-Odal kommunes planstrategi, som gir 

føringer for planleggingen. Andre aktuelle nasjonale retningslinjer for planleggingen er: 

 Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442) 

 Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen (T-

2/08) 

 Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging. 

 Tilgjenglighet for alle. (T-5/99) 

 

Regionale føringer 

 Fylkesdelplan for vern og bruk av kulturminner og kulturmiljøer 

 Regional planstrategi  



 Regional samferdselsplan 

 

Kommunale føringer 

Kommuneplan og planstrategi 

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.   

 

 

Gjeldende arealdel 

 

 

Forslag til planstrategi ble lagt ut til offentlig ettersyn i formannskapet 06.02.2017. 

Tilrettelegging for en videreutvikling av sentrum er prioritert i forslag til planstrategi.  



Andre kommunale planer som kan være relevante i planarbeidet 

 Kommunedelplan for energi og klima 

 Trafikksikkerhetsplan  

 Boligsosial handlingsplan 

 Oppvekstplan 2020 

 Handlingsplan GIVAS 

 

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.  

 
Gjeldende regulering 

 

 

 
 



Planprosess 
 
Planprosessen foreslås oppdelt i følgende tema: 

Fase 1:  

 Kartlegging av status 

 Oppstart av planarbeid, høring og fastsetting av planprogram 

 Mulighetsstudie 

Fase 2: 

 Vurdere alternative planløsninger 

 Utarbeide planforslag med konsekvensutredning 

Fase 3: 

 Førstegangsbehandling, høring og offentlig ettersyn 

 Behandling av innspill og justering av planen 

 Planvedtak 

 

I den innledende fasen (fase 1) skal det kartlegges hva det er som skal løses gjennom 

planarbeidet og vurdere ulike mulige løsninger. Som støtte for planarbeidet utarbeides det en 

mulighetsstudie for hvordan sentrum kan utvikles mot øst. Det vil bli innhentet 

høringsuttalelser og innspill gjennom oppstart av planarbeid og høring av planprogram.  

 

I forbindelse med sentrumsprosjektet og kommunedelplanarbeidet er det innsamlet mye 

informasjon og innspill vedrørende den videre utviklingen av sentrum. Dette materialet 

sammen med innspill i forbindelse med planoppstarten og mulighetsstudien, vil ligge til grunn 

når ulike planløsninger skal vurderes, og forslag til plan med konsekvensutredning skal 

utarbeides. 

I fase 3 skal planforslaget legges frem for førstegangs behandling, høring og offentlig 

ettersyn. Etter at offentlig ettersyn er gjennomført skal de innkomne merknadene vurderes og 

planen eventuelt justeres før den legges frem for vedtak.  

Temaer som skal konsekvensutredes 
Konsekvensutredningen utføres i hht. Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrift om 

konsekvensutredninger (KU-forskriften).  

Ku-forskriften forutsetter at planprogrammet, så langt det er mulig, avklarer hvilke forhold 

som vil bli utredet og belyst i planforslaget. Utredningen må tilpasses plannivået og formålene 

som legges inn i planen. Dersom det er behov for ytterligere utredninger ved utarbeidelse av 

reguleringsplan, må det fremgå av konsekvensutredningen, og innarbeides i planen.  

Konsekvensutredningen vil baseres på eksisterende kunnskap, med oppdatering av dataene 

der en ser dette som nødvendig. Det er virkningene av planen som helhet som skal inngå ved 



vurderingen av konsekvensene. Temaene som skal inngå i konsekvensutredningen framgår av 

tabellen under.  

 

Tema Utredningsbehov Konsekvensvurderinger 

av planforslaget 

Metode/kriterier 

Klima, energi og 

transport 

 Vurdere hvordan 

forslaget ivaretar målene 

i Rikspolitiske 

retningslinjer for 

samordnet areal- og 

transportplanlegging.  

 

.  

Sentrumsstruktur Mulighetsstudie knyttet til 

behov og plassering av 

sentrumsfunksjoner 

Vurdere om planforslaget 

støtter opp om ønsket 

sentrumsutvikling 

 

Landbruk og 

kulturlandskap 

Sammenstille eksisterende 

kunnskap 

Vurdere planforslagets 

konsekvenser for 

landbruk og 

kulturlandskap. Vurdere 

potensialet for fortetting 

som ikke berører dyrket 

mark.   

Beregne arealtap av 

dyrket og dyrkbar mark.  

Naturmangfold  Sammenstille eksisterende 

kunnskap 

Vurdere konflikter med 

naturmangfold, vurdere 

eventuelle avbøtende 

tiltak. 

Studere eksisterende 

kartlegging av biologisk 

mangfold. Vurdering 

etter 

naturmangfoldlovens §§ 

8-12 

Grønnstruktur og 

turveger 

 Vurdere hvordan 

grønnstruktur/turveger er 

hensyntatt i planforslaget 

Avstand og 

tilgjengelighet til 

grønnstruktur, turveger 

og møteplasser. 

Attraktivitet/kvalitet på 

arealene 

Kulturmiljø og 

kulturminner 

Kulturminneundersøkelser Vurdere om planforslaget 

kommer i konflikt med 

kulturminner og 

kulturmiljøer og vurdere 

hvordan eventuelle 

kulturminner er ivaretatt i 

planforslaget.  

Undersøkelser i marka 

Barn og unges interesser  Vurdere konflikter med 

dagens bruk og hvordan 

planforslaget legger til 

rette for barn og unges 

bruk av området 

 

Risiko og sårbarhet Kartlegge risikofaktorer. 

Eksisterende kartfestet 

info:  

-Løsmassekart 

-Høyspentledninger 

-Naturfare 

Vurdere planforslaget 

opp mot risiko og 

sårbarhetsfaktorer  

Benytte sjekkliste for 

ROS-vurderinger. Lage 

en risiko og 

sårbarhetsanalyse. NVE`s 
sjekkliste om naturfare 
legges til grunn i 
arbeidet. 

 



Organisering og medvirkning 
 

Organisering av arbeidet 

Formannskapet vedtar planoppstart og legger forslag til planprogram ut på høring. 

Formannskapet fastsetter planprogrammet og legger planforslaget med konsekvensutredning 

ut til offentlig ettersyn. Kommunestyret skal som kommunens øverste planmyndighet vedta 

reguleringsplanen etter innstilling fra formannskapet. 

Det faglige arbeidet med reguleringsplanen ledes av Eiendom og samfunn.  

Medvirkning og informasjon 

Planprogrammet og planforslaget skal legges ut på høring. Høringsfristen settes til minimum 

seks uker jf. plan- og bygningslovens § 12-9. 

Det vil bli avholdt informasjons- og medvirkningsmøte i forbindelse med høring av 

planforslaget.  

Framdrift 

 

Framdriftsplanen tar utgangspunkt i at det ikke oppstår vesentlige forsinkelser i 

planprosessen. Ettersom utarbeidelsen av planer er dynamiske prosesser som involverer en 

lang rekke parter, vil framdriftsplanen ofte måtte justeres etter hvert som arbeidet skrider 

frem. Denne framdriftsplanen gir derfor først og fremst et bilde på planarbeidets varighet 

under forutsigbare omstendigheter.   

 

04.09.2017 Formannskapet vedtar planoppstart og legger planprogrammet ut til 

offentlig ettersyn. 6 uker 

Januar 2018 Merknadsbehandling og vedtak av planprogram 

Mai 2018 Førstegangs behandling av planforslaget med konsekvensutredning. 

Offentlig ettersyn 6 uker 

Mai 2018 Informasjonsmøte/medvirkning 

August 2018 Planvedtak 
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