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Reguleringsplan Viksbakken 2. Mindre endring 

 
Rådmannens innstilling: 
 
 
20.08.2018 Formannskapet 
 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
FS-054/18 Vedtak: 
Formannskapet vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-14, mindre endring av 
reguleringsplan Viksbakken 2, slik det fremgår av vedlagte plankart og bestemmelser. 
 
 
Saksopplysninger: 
Planområdet 
Reguleringsplan Viksbakken 2 ligger rett sør for Sand sentralskole. Reguleringsplanen grenser til 
Reguleringsplan Sand Vest. Formålene i planen er bolig, kjøreveg og renovasjonsanlegg. Gjeldende 
plan følger vedlagt. 
 
Arealene innenfor planområdet har følgende bruk: På gnr. 34, bnr. 362 står brukets opprinnelige 
bolig. Boligen er i istandsatt og fradelt hovedeiendommen. Eneboliger er under oppføring på gnr. 34, 
bnr. 364 og gnr. 34, bnr. 365. Gnr 34, bnr. 363 og gnr. 34, bnr. 366 er ubebygd. Adkomstveg er 
opparbeidet.  
 
Forslag til mindre endring av plan 
I brev datert 04.04.2018 søker grunneier Nordbytunet AS om å flytte renovasjonsanlegget til motsatt 
side av adkomstvegen, samt endre planen slik at tomt B03 og deler av B02 slås sammen og at den 
tillates bebygd med 3-mannsbolig.  
 
Administrasjonen foreslår, i tillegg til ovennevnte, å gjøre noen mindre endringer og oppdateringer i 
plankartet og bestemmelsene. Det foreslås at vendhammer og adkomstpiler tas ut. Bestemmelsene 
er revidert og plankartet er oppdatert i henhold til gjeldende plan- og bygningslov med tilhørende 



forskrifter og tegneregler. Forslag til endring i bestemmelsene med begrunnelse følger vedlagt.  
 
Grunneiere innenfor området: 
 
34/26: Nordbytunet AS 
34/362: Ada Fredheim og Lars Arne Thomas Månsson 
34/363: Nordbytunet AS 
34/364: Jorid Rønningen 
34/365: Ragnhild Øksdahl 
34/366: Nordbytunet AS 
 
Saken ble i brev datert 08.06.2018 sendt på høring til berørte i planområdet og berørte statlige og 
regionale myndigheter. Frist for å komme med høringsuttalelse ble satt til 20.07.2018. Det er 
innkommet høringsuttalelse fra fylkesmannen i Hedmark, Hedmark fylkeskommune og Statens 
vegvesen. Det foreligger ingen merknader til de foreslåtte endringer.  
 
Saksvurdering:  
Forslag om å legge til rette for muligheten av å bygge en 3-mannsbolig på gnr. 34, bnr. 363 vurderes 
å være formålstjenlig og i samsvar med forarbeidene til reguleringen (Saksutredning datert 
19.03.2012). Her fremgår at det på bakgrunn av områdets sentrale beliggenhet og at dyrket mark blir 
omdisponert ble det anbefalt å vurdere en tettere utnyttelse enn eneboliger. Dette var ikke ønskelig 
fra utbyggers side den gangen. Administrasjonen vurderer imidlertid den aktuelle tomta til å være 
godt egnet for en 3-mannsbolig. Det aktuelle arealet foreslås derfor omregulert til konsentrert 
småhusbebyggelse og det gis bestemmelse om at område BKS1 kan bebygges med inntil 3-
mannsbolig.  Tillatt bebygd areal og høydebestemmelsene står uendret og tiltaket vurderes derfor til 
å ha små konsekvenser for omgivelsene.  
 
Renovasjonsanlegget foreslås flyttet til motsatt side av adkomstvegen. Dette vurderes til ikke å ha 
negative konsekvenser.  
 
Vendhammeren er tatt ut av reguleringen for å bedre arealutnyttelsen. Dette kan forsvares med at 
det gjelder en privat felles avkjørsel, adkomstvegen er kort, det er få boliger, det er oversiktlig og det 
er lagt til rette for renovasjon ved hovedvegen. Løsningen samsvarer med kommunens veg- og 
gatenorm. 
 
Adkomstpiler er også tatt ut av planen. Det fremgår av bestemmelsene at adkomstvegen er felles for 
eiendommene innenfor området. Det er derfor tydelig at eiendommene skal ha adkomst til denne. 
Hvor innkjøring til eiendommene fra felles veg skal legges, ønsker ikke kommunen å låse på 
reguleringsplannivå.  
 
Konklusjon: 
Forslaget innebærer en omrokering av formål og en økning i antall boenheter på maksimalt en. Totalt 
sett vurderes endringen til å gi en bedre arealutnyttelse og bruk. Endringene vurderes til å ikke 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. 
 
Rådmannen anbefaler formannskapet å vedta mindre endring av reguleringsplan Viksbakken 2 i 
samsvar med vedlagt plankart og bestemmelser.  
 
  
 
Saken er elektronisk godkjent av leder. 
 



Vedlegg:   
07.06.2018 Forslag til Reguleringsbestemmelser 1398526 
07.06.2018 forklaring til endring i bestemmelser 1398527 
07.06.2018 Forslag til Plankart 1398542 
07.06.2018 Gjeldende regulering 1398543 
 
 
 
Saksdokumenter: 
Forslag til mindre endring av reguleringsplan for Viksbakken - Nord-Odal kommune 
Vedrørende reguleringsplan Viksbakken 2 -  20060001 - Forslag til mindre endring av reguleringsplan 
Reguleringsplan Viksbakken 2 - 20060001 - Forslag til mindre endring av reguleringsplan - Nord-Odal 
kommune 
Reguleringsplan Viksbakken 2 -  20060001. Forslag til mindre endring av reguleringsplan 
Eiendommene 34/026, 34/362 og 34/366 - Søknad om mindre endring av reguleringsplan - 
Viksbakken 2 
 
 
 
 


