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Reguleringsplan 20000001 Hamhaugen 2 -mindre endring av reguleringsplan. 
 
Rådmannens innstilling: 
Formannskapet vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-14, mindre endring av 
reguleringsplan Halmhaugen 2, slik det fremgår av vedlagte plankart og bestemmelser. 

 
20.08.2018 Formannskapet 
 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
FS-053/18 Vedtak: 
Formannskapet vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-14, mindre endring av 
reguleringsplan Halmhaugen 2, slik det fremgår av vedlagte plankart og bestemmelser. 

 
 
Saksopplysninger: 
 
Planområdet 
Reguleringsplan Halmhaugen 2 er beliggende nord for Sand sentrum, på østsiden av fv 209. 
Reguleringsplanen grenser til Reguleringsplan Halmhaugen i sør og nord, og Sand nord i vest og nord. 
Formålene i planen er bolig, kontor/lettindustri, uteoppholdsareal/grøntareal, trafikkformål, 
friområde/vegetasjonsskjerm, felles parkering/adkomst og felles lek (Gjeldende plan følger vedlagt). 
 
Arealene innenfor planområdet har følgende bruk: Område B1 og B3 er bebygd med eneboliger (En 
tomt i område B2 og en tomt i område B1 er ikke bebygd). Industriområde B4 er bebygd med 
kundesenter for Mapei AS.  Friområdet er delvis parkmessig opparbeidet mens resten er skogkledd. 
Mapei har etablert parkering på deler av arealet regulert til felles parkering.   
 
Endring av plan 
I forslag til mindre endring legges det opp til at boligtomt gnr. 35, bnr. 187 i område B1 tas ut som 
boligformål og reguleres til friområde/vegetasjonsskjerm og blir en del av det omliggende 



grøntområdet. Det foreslås videre at område B2 utvides nordover slik at det kan legges til rette for 
konsentrert småhusbebyggelse (4-mannsbolig) innenfor området. Snuplass foreslås endret til 
vendhammer og område for felles lekeplass omreguleres til boligformål.  De formål som er berørt av 
endringen oppgraderes i henhold til plan- og bygningsloven av 2008. Bestemmelsene er også 
gjennomgått og oppgradert i samsvar med endringene i plankartet.   
 
For område B2 er det i bestemmelsene foreslått å tillate konsentrert småhusbebyggelse – inntil 
firemannsbolig.  Øvrige endringer i bestemmelsene er kun omformuleringer og tilpasninger til ny 
reguleringsplan og plan- og bygningslov. 
 
Grunneiere innenfor området som foreslås endret: 
 
35/137: Nord-Odal kommune 
35/75: Nord-Odal kommune 
35/186: Nord-Odal kommune 
35/187: Nord-Odal kommune 
35/188: Else-Marie Backe 
 
Høring 
I brev datert 05.01.2018 ble saken oversendt berørte statlige- og regionale myndigheter, samt 
berørte i planområdet. Det er innkommet høringsuttalelse fra Hedmark fylkeskommune og 
fylkesmannen i Hedmark. Hedmark fylkeskommune har ingen merknader til saken. Fylkesmannen i 
Hedmark fremmet i brev datert 12.02.2018 innsigelse på grunn av at det ikke var gjennomført en 
risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse). På grunnlag av fylkesmannens innsigelse utarbeidet 
administrasjonen ROS-analyse som ble oversendt fylkesmannen i brev datert 26.02.2018. I brev 
datert 12.07.2018 trekker fylkesmannen sin innsigelse, og kommunen kan vedta planen.  
 
Saksvurdering:  
Endringene vurderes til å være formålstjenlige. Boligtomten som tas ut er mindre egnet til 
boligformål enn det arealet som legges til i område B2. Det er videre ønskelig å legge til rette for en 
tettere utnyttelse i avslutningen av boligområdet. Endringen medfører ingen vesentlig endring i 
antall mulige boenheter. Endringen ligger i at det nå kan bebygges kjedebebyggelse i område B2, noe 
som vurderes som hensiktsmessig for å få en effektiv arealutnyttelse.  
 
Det regulerte fellesområde for lek benyttes ikke til formålet. Slike mindre arealer inneklemt mellom 
boliger er videre uhensiktsmessig med tanke på drift og vedlikehold. Det er god tilgang på 
grøntområder/lekeområder tilknyttet boligområdet, og administrasjonen vurderer det som 
hensiktsmessig at arealet omreguleres til bolig, slik at det kan legges som tilleggsarealer til 
tilgrensende tomter. Det vil bli sendt ut tilbud om kjøp til tilgrensende hjemmelshavere dersom 
planendringen blir vedtatt som foreslått.  
 
Endring fra rundkjøring til vendhammer foreslås for å få bedre arrondering av tomtene og større rom 
til planlagte utbygging.  
 
Konklusjon: 
Forslaget innebærer en omrokering av formål og en mindre utvidelse av arealer til boligformål. 
Grøntarealene som tas ut har imidlertid en plassering og beskaffenhet som gjør de mindre egnet til 
formålet. Totalt sett vurderes endringen til og gi en bedre arealutnyttelse og bruk. Endringene 
vurderes til ikke å ha større betydning for berørte parter eller interesser. Administrasjonen mener 
etter dette at de foreslåtte endringer ligger innenfor rammen av hva som går under mindre 
endringer av reguleringsplan jf. plan- og bygningslovens § 12-14, annet ledd. 
 
  
 



Saken er elektronisk godkjent av leder. 
 
Vedlegg:   
14.12.2017 Oversiktskart 1383329 
18.12.2017 Forslag til mindre endring Halmhaugen 2 1383552 
14.12.2017 Forslag til reguleringsbestemmelser 1383326 
14.12.2017 Gjeldende regulering 1383327 
15.12.2017 Gjeldende bestemmelser 1383530 
26.02.2018 Risiko- og sårbarhetsanalyse 1389182 
 
 
 
Saksdokumenter: 
Mindre endring av reguleringsplan 20000001 Halmhaugen 2 - Nord-Odal kommune 
Mindre endring av reguleringsplan 200010001 Halmhaugen 2. Innsigelse 
Mindre endring av reguleringsplan 20000001 Halmhaugen 2. Innsigelse 
Innspill til høring av mindre endring av reguleringsplan 20000001 Halmhaugen 2 - Nord- Odal 
kommune 
Svar angående reguleringsplan 20000001 Halmhaugen 2 - Forslag til mindre endring - Høring 
Reguleringsplan 20000001 Halmhaugen 2 - Forslag til mindre endring. Høring 
 
 
 
 


