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Rådmannens innstilling: 
Kommunestyret vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12, reguleringsplan Sentrum 
datert 16.05.18 rev 17.10.2018, med tilhørende bestemmelser datert 16.05.2018 rev. 17.10.2018 
 
Reguleringsplan Sentrum erstatter deler av følgende reguleringsplaner: Sand sentrum (19910001), 
Nord-Odal sykehjem (20030002), Ungdomsboliger Sand sentrum (20040002) og Burhella (20050001). 
Reguleringsplanene med bestemmelser revideres i samsvar med vedtaket.  

 
27.11.2018 Formannskapet 
 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.  
 
FS-092/18 Vedtak: 
Kommunestyret vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12, reguleringsplan Sentrum 
datert 16.05.18 rev 17.10.2018, med tilhørende bestemmelser datert 16.05.2018 rev. 17.10.2018 
 
Reguleringsplan Sentrum erstatter deler av følgende reguleringsplaner: Sand sentrum (19910001), 
Nord-Odal sykehjem (20030002), Ungdomsboliger Sand sentrum (20040002) og Brurhella 
(20050001). Reguleringsplanene med bestemmelser revideres i samsvar med vedtaket.  

 
 
12.12.2018 Kommunestyret 
 
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.  
 
KS-086/18 Vedtak: 
Kommunestyret vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12, reguleringsplan Sentrum 
datert 16.05.18 rev 17.10.2018, med tilhørende bestemmelser datert 16.05.2018 rev. 17.10.2018 



 
Reguleringsplan Sentrum erstatter deler av følgende reguleringsplaner: Sand sentrum (19910001), 
Nord-Odal sykehjem (20030002), Ungdomsboliger Sand sentrum (20040002) og Burhella 
(20050001). Reguleringsplanene med bestemmelser revideres i samsvar med vedtaket.  

 
 
Saksopplysninger: 
Forslag til reguleringsplan Sentrum ble lagt ut til offentlig ettersyn i møte i formannskapet 
12.06.2018. Planforslaget ble sendt til berørte myndigheter og berørte i planområdet ved brev datert 
15.06.2018. Planforslaget ble lagt ut på kommunens hjemmeside 18.06.2018 og høringen ble 
annonsert i Glåmdalen 22.06.2018.  Frist for å komme med uttalelser ble satt til 10.08.2018.  
 
Det er innkommet uttalelse fra Hedmark fylkeskommune, Fylkesmannen i Hedmark, Eidsiva Nett AS, 
Norges vassdrags- og energidirektorat, Nord-Odal gjensidige brannkasse, Knut Hageberg, RAM 
Arkitekter og Statens vegvesen.  
 
Planforutsetninger og vurderinger er beskrevet i planbeskrivelsen med tilhørende dokumenter. 
Dokumentene følger vedlagt. 
 
Saksvurdering:  
Høringsuttalelsene gjengis under og kommenteres fortløpende: 
 
I brev datert 26.06.2018 har Norges Vassdrags- og energidirektorat gitt veiledning knyttet til NVEs 
saksområder og minner om muligheten til å be NVE om assistanse ved behov. 
 
Rådmannens vurdering 
Høringsuttalelsen tas til orientering. 
 
I brev datert 05.07.2018 har Nord-Odal Gjensidige Brannkasse merknad knyttet til plassering av ny 
adkomstgate (o_SKV1):  
 
«Ny gate , o_SKV1 får en svært lite heldig plassering. Begrunnelse: Nord-Odal kommune ønsker at 
eksisterende næringskvartal (BS I og BS 2) blir transformert på sikt. Brannkassa har arbeidet med 
planer om utbygging av sin eiendom, i tråd med ønsker fra kommunens ledelse. Imidlertid vil den nye 
gatens plassering med tilhørende krav til frisiktsone, resultere i at byggbart areal blir sterkt redusert 
og derfor ikke vil bli utviklet videre. Slik vi ser det vil også gatens plassering sterkt redusere 
mulighetene for utvikling og transformasjon for næringsdrivende både på felt BS 1 og BS 2. Den nye 
gaten bør plasseres vesentlig lenger mot øst.» 
 
Rådmannens vurdering 
Gjennom arbeidet med mulighetsstudien er det vurdert ulike alternativer for adkomst til et utvidet 
sentrum, og det er grunnet jordvernhensyn, sentrumsutvikling, trafikkavvikling mv kommet til at 
foreslåtte plassering er den mest hensiktsmessige. Det er vurdert å justere plasseringen, ved å skyve 
avkjøringen noe mot øst, men dette kommer i konflikt med siktkrav, kryssutforming og høyde på 
adkomstgaten. Som følge av de innspill som er kommet inn er det imidlertid sett på mulighetene for 
å senke kravene til parkeringsdekning og uteoppholdsareal, noe som vil få stor betydning for en 
utbygging på den aktuelle tomta. Dette redegjøres nærmere for under høringsuttalelsen til Hedmark 
fylkeskommune og Ram arkitekter.   
 
I brev datert 19.07.2018 har Eidsiva Nett AS følgende kommentar til høringen: 
 
«Eidsiva Nett AS (EN) har ikke noen konkrete innspill til planen nå. Med økt utnyttelse av 
sentrumsområdet, vil det imidlertid også være behov for økning i strømforsyningen. Vi går ut fra at 



det vil skje en gradvis utbygging, men ønsker å se hele sentrumsområdet under ett når det gjelder 
fremtidig strømbehov.  
  
EN vil foreta en analyse av strømforsyningen i Nord-Odal, og da spesielt med tanke på konsekvensen 
av de litt større utbyggingene. Når vi starter opp dette analysearbeidet, vil vi ta kontakt med 
kommunen for å danne oss et inntrykk over hva vi kan forvente av økt effektbehov.»  
 
Rådmannens vurdering 
Høringsuttalelsen tas til orientering 
  
I brev datert 04.07.2018 har Fylkesmannen i Hedmark følgende uttalelse: 
 
«Samfunnssikkerhet: Det er utarbeidet en risiko- og sårbarhetsanalyse for området. Det er ikke 
avdekket forhold som krever tiltak ut over det som er innarbeidet i planen. Forholdet til 
samfunnssikkerhet og beredskap synes dermed å være ivaretatt i planforslaget.  
  
Samordna bolig- areal og transport: Planforslaget er i tråd med nasjonal politikk om samordning av 
bolig-, areal- og transportplanleggingen for å legge til rette for ei mer klimavennlig og 
helsefremmende framtid. Dette med tanke på prioritering av framkommelighet for gående og 
syklende, blandede funksjoner i byggene i sentrum og økt utnyttingsgrad på arealene. Det er samtidig 
viktig å forsterke og forbedre kvalitetene når området fortettes.   
  
Bruk av dyrka mark: Foreslåtte regulering vil resultere i en omdisponering av ca 28 daa dyrket mark. 
Arealet er del av et jorde som har en totalstørrelse på ca 54 daa. Dette gjelder BBB1 og BS4. I følge 
gårdskart er jorda betegnet som godt egnet til kornproduksjon. 
 
Nasjonal jordvernstrategi skal legges til grunn for planleggingen i kommunene. Stortinget har fastsatt 
et årlig mål for omdisponering av dyrka mark til maks 4000 dekar. Hedmarks andel er beregnet til 
maks 200 daa pr år.  
  
Når dyrka mark skal tas i bruk må behovet begrunnes og det stilles krav om høy utnyttingsgrad.  
Fylkesmannen vil derfor ha en helhetlig vurdering av dagens ledige tomtearealer og det nye foreslåtte 
boligområdet BBB1 og BS4. Fylkesmannen vurderer derfor innsigelse til BBB1 og BS4 av 
jordvernhensyn. Fylkesmannen mener også at reguleringsbestemmelser må utformes slik at de sikrer 
høy utnyttingsgrad.     
  
Barn og unges interesser: I følge rikspolitisk retningslinje for barn og unges interesser i planlegging 
skal barn og unge ha tilgang til møteplasser og uteoppholdsareal i sitt nærmiljø som er store nok og 
egna til samvær og lek for ulike aldersgrupper og til ulike årstider. Planforslaget legger til rette for 
etablering av en sentral lekeplass (BKB) og gatetun for å binde sammen eksisterende sentrum og ny 
del av sentrum. Vi merker oss at det er satt av areal til utvidelse av barnehagens uteområde. Vi 
merker oss ellers at det er tilgang til grønnstruktur og rekreasjonsareal rett utenfor planområdet (ved 
Storsjøen), skolen mv. Dette er positivt.   
  
Det er stilt rekkefølgekrav om at BKB skal være opparbeidet før det kan gis ferdig-attest til siste 1/3 
av boenhetene innenfor BBB1 (Bestemmelse 2.5). Dette synes som et lite strengt krav. Fellesareal og 
lekeplasser bør opparbeides samtidig med utbygging. Etter det vi kjenner til er det rundt 1000 
innbyggere på Sand i dag, og etablering av inntil 150 nye boenheter er mye sett i forhold til dette. 
Med foreslått bestemmelse kan det gå svært lang tid før BKB i sin helhet er opparbeidet  
  
Vi kan ikke se av bestemmelsene at det er krav om opparbeiding av deler av området fra starten av 
ny utbygging. Videre stilles det spørsmål ved hvorfor ikke rekkefølgekravet også er knyttet til 
etablering av nye boenheter innenfor BS- områdene?  Vi minner om at kommunen har påpekt at det 
er dårlig tilgang til slike leke- og møteplasser og grønnstruktur i dagens sentrum, og at behovet 



derfor er der allerede i dag.   
  
Vi forutsetter at området BKB er tenkt offentlig tilgjengelig (jf bestemmelse 4.8). Dette må 
spesifiseres i bestemmelsene da det ikke følger av arealformålet i seg selv jf. pbl § 127 nr. 14. Det går 
ikke fram om kommunen ser for seg å stå for (deler av) opparbeidingen av BKB eller om det skal være 
utbyggingsavtaler, men vi minner om at en slik møte/lekeplass vil være viktig også for eksisterende 
beboere og bokvalitet i sentrum. 
 
Fylkesmannen fremmer innsigelse til planforslaget med bakgrunn i mangelfull ivaretaking av barn og 
unges interesser. Bestemmelsene må endres når det gjelder klargjøring av rekkefølgekrav og offentlig 
tilgang i BKB, samt minimum størrelse og innhold på nærlekeplass i BBB1 og BS områdene jf. 
merknader over  
  
Andre forhold: Fylkesmannen har ikke foretatt noen juridisk gjennomgang av planbestemmelser og -
kart (utover det som fremgår ovenfor). Vi forutsetter at plankart er utformet i samsvar med kart- og 
planforskriften § 9 og at merknader fra Statens kartverk Hamar til teknisk kontroll av planen blir 
innarbeidet.» 
 
Rådmannens vurdering 
Når det gjelder fylkesmannens vurdering av innsigelse vedrørende jordvernhensyn, så har 
administrasjonen i Nord-Odal kommune avholdt møte med fylkesmannen der temaet ble 
gjennomgått. Fylkesmannen har etter møtet, i brev datert 27.09.2018, følgende redegjørelse: 
 
«Fylkesmannen ba om møte for å få nærmere informasjon om behov for og bruken av BBB1 og BS4 
grunnet jordvern.  Dette med bakgrunn i nasjonal jordvernstrategi som sier at maks 4000 daa kan 
omdisponeres til andre formål.  I Hedmarks målestokk utgjør dette ca 200 daa pr år.    
  
Kommunen har redegjort for at de har bygd ut boligområder utenfor Sand sentrum for å unngå dyrka 
mark. (Vedtatt utbyggingsmønster i kommuneplan fra 2006.)  Nå ønsker kommunen og tilby 
leiligheter i sentrum. Dette med bakgrunn i Statlig planretningslinje for samordnet bolig, areal og 
transportplanlegging, og at kommunen ønsker å videreutvikle et kompakt sentrum. Retningslinjen 
forutsetter høy arealutnyttelse i tettstedsområder, og bestemmelsen § 4.1 for Sand sentrum stiller 
krav om minimum 3 etasjer. Dette vil sikre høy utnytting.   
  
Fylkesmannen vurderer det slik at de samfunnsmessige verdier med tanke på samordnet bolig, areal 
og transportplanlegging er så store at det kan aksepteres omdisponering av 28 daa med dyrka mark. 
Det er anslått 100 – 150 boliger innenfor området. Ut i fra dagens boligbehov i kommunen, vil dette 
dekke behovet for denne type boliger i lang tid fremover. Fylkesmannen forventer at det ikke blir 
utbyggingspress på øvrig dyrka mark. Det framgår av planbeskrivelsen at infrastrukturen planlegges 
fra vest, at utbyggingen skjer etappevis og slik at driften kan opprettholdes inntil utbygging skal 
gjennomføres. Fylkesmannen forutsetter at det tas inn i bestemmelsen at landbruksdriften skal 
opprettholdes på dyrka marka inntil området utbygges.» 
 
Fylkesmannens forutsetning om bestemmelse knyttet til drift av dyrket mark inntil utbygging 
iverksettes fremgår av bestemmelse 7.2 og av jordlovens § 8.  
 
Fylkesmannen fremmer innsigelse til planforslaget med bakgrunn i mangelfull ivaretaking av barn og 
unges interesser. Fylkesmannen mener det bør være strengere rekkefølgekrav til utbygging av 
lekeplassen som i plankartet er angitt BKB. Det må sikres offentlig tilgjengelighet til plassen og det 
må knyttes bestemmelse til størrelse og innhold på nærlekeplass. 
 
Som det fremgår av planbeskrivelsen, så er det utover barnehagens utearealer i liten grad 
tilgjengelige arealer for barn- og unge innenfor planområdet. Rådmannen mener imidlertid at 
planforslaget løfter dette hensynet vesentlig ved etablering av leke- og rekreasjonsområde sentralt i 



planområdet, gatetun og utvidelse av uteområde for barnehage, samt turveger/gang- og sykkelveger 
som sikrer god tilgang mellom de ulike funksjonene. Inntil planen realiseres benyttes barnehagens 
utearealer til lek for allmennheten utenfor barnehagens åpningstid. Det er videre kort avstand til 
rekreasjonsområder, kultur og idrettsanlegg. Et rekkefølgekrav knyttet til utbygging av område BKB, 
som stiller krav om ferdigstilling ved første byggetrinn, vil derfor etter rådmannens skjønn være for 
strengt. En utbygging av boliger i Sand sentrum er en marginal øvelse med tanke på økonomi, og det 
må etter rådmannens skjønn ikke stilles strengere krav enn nødvendig. Rådmannen mener 
rekkefølgebestemmelse 2.5 om at område BKB først skal være ferdig opparbeidet før det kan gis 
ferdigtillatelse til de siste 1/3 av boenhetene innenfor område BBB1, er hensiktsmessig. Lek og 
rekreasjonsarealer i og rundt sentrumsområdet, samt krav til nærlekeplass, sikrer inntil videre god 
tilgang på slike arealer.    
 
Når det gjelder fylkesmannens merknad knyttet til å sette bestemmelse om allmennhetens tilgang til 
område BKB, så er dette tatt inn i bestemmelse 4.9 
 
Til hver bygningsgruppe i område BBB1 skal det etableres en felles møteplass inkludert nærlekeplass. 
Fylkesmannen har kommet med merknad om at det bør tas inn en bestemmelse som angir størrelse 
og innhold på plassen. Som følge av fylkesmannens merknad, så er dette tatt inn i bestemmelse 4.3.    
 
Administrasjonen har i møte og i brev datert 30.10.2018 redegjort for saken overfor fylkesmannen og 
bedt om at innsigelsen trekkes. Fylkesmannen bekrefter 16.11.2018 at innsigelsen trekkes og planen 
derfor kan fremmes for kommunestyret.   
 
 
I brev datert 25.07.2018, har Statens vegvesen følgende merknader: 
 
«…Statens vegvesen mener at samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, fokus på gående, 
syklende og kollektivtrafikk, samt trafikk/gatebruk og trafikksikkerhet er godt omtalt i 
planbeskrivelsen. Det er videre viktig at disse interessene sikres i plankart og – bestemmelser 
(inkludert eventuelle rekkefølgekrav) slik at de blir ivaretatt også når utbyggingsprosjekter skal 
realiseres. Planen er en områdereguleringsplan hvor det ikke er krav om detaljreguleringsplan ved 
utbygging i områdene, og de ulike forhold skal ivaretas gjennom utomhus-/illustrasjonsplaner. Vi 
mener at plankartet og bestemmelsene generelt kan gjøres tydelige for å sikre hensyn som skal 
ivaretas, og spesielt med hensyn til forhold vi er opptatt av:  
 
- Alle adkomster/avkjørsler fra offentlig veg til de ulike utbyggingsområdene må vises i planen.   
 
- Arealer for gang- og sykkelforbindelser og kollektivområdet bør vises/sikres helhetlig og 
sammenhengende i plankartet.  
 
- Bestemmelsene bør omtale at trafikksikker varelevering skal løses ved utbyggingsprosjekter. 
Varelevering er spesielt viktig å ivareta i sentrumsområder for å unngå kjøring og rygging av 
lastebiler i områder med myke trafikanter. 
 
Reguleringsbestemmelsene sier at der det ikke er avsatt byggegrense mot vegformål, sammenfaller 
byggegrensa med formålsgrensa. For deler av fv. 263 Bunesvegen mener vi at dette blir for snaut, og 
formålsgrensa har delvis en linjeføring som ikke er forenelig med å kunne fungere som byggegrense. 
Vi er usikre på om byggegrensa langs Bunesvegen bør legges så nær vegen som foreslått, med hensyn 
til vegens funksjon og utforming. Det synes mer naturlig å ta utgangspunkt i eksisterende 
kommunehus og det kommende nye bibliotek-/bankbyggets plassering. Vi er dessuten usikre på om 
avsatte arealer for samferdselsanlegg er tilstrekkelig, spesielt med tanke på skulder/grøfter i bakkant 
av fortau. Ved kryssene må byggegrensa utvides og settes lenger unna kjørebanen og fortausarealet, 
slik at sikt, trafikksikkerhet og forvaltning av kryssområdet kan ivaretas.   
  



Sikttrekanter i alle tre kryss med fv. 263 Bunesvegen må tegnes inn, inkludert sikt mot fortauene.  
  
Plantegningen bør målsettes med blant annet bredde på byggegrensa, og gjerne bredder på veger og 
fortau/gang- og sykkelveger.» 
 
Rådmannens vurdering 
Rådmannen har vurdert vegvesenets innspill vedrørende avkjørselspiler fra offentlig veg, og kommet 
til at planen gir tilstrekkelig styring med tanke på nye avkjørsler. Langs den mest trafikkerte vegen 
(Bunesvegen) er avkjørsler markert med piler, mens det ikke er gjort det langs det resterende 
vegnettet. Dette er en bevist handling for å gi romslighet i planen, og mulighet til å etablere 
avkjørsler etter en mer detaljert vurdering av konkrete prosjekter. Planen skal være langsiktig, og det 
er ikke ønskelig å låse avkjøringsspørsmålet på dette nivået. Det er imidlertid gitt bestemmelser om 
at etablering av veger skal utformes i henhold til Vegvesenets håndbok og kommunens veg- og 
gatenorm.  
 
Innspillet om at gang- og sykkelvegforbindelser og kollektiv bør vises i plankartet er vurdert, men 
rådmannen har kommet til at forbindelsene er tilstrekkelig sikret under fellesformålene for veg. De 
gang- og sykkelveger som ikke er avsatt som eget formål i planen, er eksisterende gang- og 
sykkelveger. Disse ligger på kommunal og fylkeskommunal grunn, og ivaretas uten at dette 
fremkommer av plankartet. Fremtidige gang- og sykkelveger er enten regulert til formålet, eller tatt 
inn i bestemmelsene. Rådmannen vurderer disse plangrepene til å være formålstjenlige, og har 
derfor ikke foretatt noen endringer som følge av vegvesenets innspill.  
 
Når det gjelder vegvesenets innspill om varelevering, så er dette tatt til følge og innarbeidet i 
bestemmelse 3.12  
 
Byggegrensene mot offentlig veg er satt i formålsgrensen for å legge til rette for en «bymessig» 
utforming av gatene. Det er med dette tenkt at bygningsmassen skal henvende seg mot fortauet og 
gatebildet, og med dette unngå store åpne rom i gatenettet. Det er derfor ikke ønskelig å øke 
avstanden på byggegrensen slik vegvesenet foreslår. Som følge av vegvesenets innspill er det foretatt 
en ny gjennomgang av sikt i kryss, i henhold til vegnormalen. Frisiktlinjer og frisiktsoner er 
innarbeidet i reguleringsplanen. Der det er avsatt byggegrense, så er denne nå målsatt.  
 
 
I brev datert 08.08.2018 har Hedmark fylkeskommune følgende innspill: 
 
«Det er positivt at Nord-Odal kommune har ambisjoner om å tilrettelegge for et godt kommunesenter 
for framtida gjennom utarbeidelsen av en oppdatert sentrumsplan. Sentrumsutvidelsen vil kunne gi 
en ny naturlig avgrensning av sentrum mot dyrkamark. Mye usikkerhet er knyttet til 
framtidsutsiktene for handel i byer og tettsteder med en økende netthandel.  Minst like viktig 
framover kan derfor bli tettstedet som bosted for stadig flere eldre, enslige og små familier, som 
møteplass og for offentlige og private service- og tjenestetilbud.   
  
Mindre tettsteder erfarer også hvor viktig sentrale park- og lekeplasser er som treffsteder. Den 
framlagte sentrumsplanen har elementer som gir muligheter for dette med gatetun og sentralt 
plassert torg/lekeplass. Samtidig handler det om å investere i sosiale fellesskap og dugnadsånd for å 
skape liv og aktivitet i sentrum. Å videreføre kommunens stedsutviklingsprosess med aktiv 
medvirkning og bredt samarbeid, blir derfor svært viktig. Arbeidet bør også søke flere muligheter i 
offentlig/privat samarbeid om å realisere nye gode prosjekt f.eks. nyskapende bomiljøer. Det kan gi 
Sand økt oppmerksomhet og attraktivitet. Byggingen av «Samling», med en høy arkitektonisk 
kvalitet, er et flott eksempel på samarbeid og ambisjoner for Sand. Likevel er det utfordrende å sikre 
fortsatt god kvalitet i fortettingen når utviklingen vil måtte skje over tid. Hva slags sentrum ønsker en 
at Sand skal bli? Det handler om å finne en balanse mellom lokal identitet og tilpasning og krav til 
tetthet og byggehøyder.  



  
Flere mindre tettsteder opplever at konsentrasjon er nødvendig for å sikre fortetting og kvalitet. 
Kanskje bør BS4 derfor primært forbeholdes sentrumsboliger evt. i kombinasjon med næring.  Det er 
kanskje heller ikke så viktig å sikre aktiv fasade i 1. etasje, slik det er for de andre sentrumsgatene?   
  
Bør Sand ha mer enn 3-4 etasjer som standard byggehøyde slik de nye offentlige byggene nå har? Og 
hva vil krav til P-kjeller for boligprosjektene kunne bety for byggekostnader/ priser? Erfaring fra andre 
tettsteder tilsier at dette kan bli krevende. Det kan gi bymessige løsninger med tyngre 
blokkbebyggelse og parkeringshus delvis oppå bakken slik mulighetsstudien viser. En kvalitativt god 
tett/lav bebyggelse vil kunne gi andre «landsbykvaliteter» (https://www.arkitektur.no/boligkurs-tett-
lav-og-ettertraktet). Og kanskje vil en noe høyere BYA og 3-4 etasjer være enklere for å sikre en god 
utnytting med kvalitet, framfor å gi en generell åpning i planen for 5 etasjer.   
  
Avslutningsvis så er Nord-Odal en bilavhengig kommune, og bilen vil fortsatt ha en sentral plass i 
sentrum. For å unngå for mye gråarealer i sentrum, bør kommunen derfor vurdere om det både bør 
settes både en minimums- og en maksimumsgrense for parkering i sentrums-arealene. Samtidig er 
det behov for å finne kommunens rolle i samarbeid om framtidige felles parkeringsløsninger under 
tak.   
  
Ut over dette har ikke fylkesdirektøren vesentlige planfaglige merknader til det foreliggende 
reguleringsplanforslaget for Sand sentrum. 
 
Kulturvernfaglige forhold: Planen vil bli vurdert ut fra kulturlandskap, nyere tids kulturminner og 
automatisk freda kulturminner.  
  
Kulturlandskap Planarealet omfatter «Sandjordet», som ligger inne i bebyggelsen av Sand sentrum. 
Den nordre del av jordet ligger nord for en høyde og henvender seg mot bebyggelsen i nord og vest. 
Den sørlige delen av «Sandjordet» henvender seg mot Storsjøen og et større landskapsrom ut i O-
dalen. Sand kirke, rett utenfor planarealet i sør, har en lignende landskapsplassering: Kirken 
henvender seg også ut mot Storsjøen og O-dalen.   
  
Det er videre en historisk og kulturgeografisk sammenheng mellom Sand gårdene og dagens kirke. 
Sand Nedre er prestegården, Sand Øvre og Sand Mellom ligger på en rygg rett øst for planområdet. 
Gårdene er mest sannsynlig fradelt en gård, Sand, i høymiddelalderen, og det er skriftlige kilder om 
en middelalderkirke tilknyttet eiendommen.  
  
At siktlinjene mellom Sand kirke og Sandgårdene opprettholdes er svært viktig for den historiske 
identiteten for Sand sentrum. Den framtidig bebyggelsens størrelse og struktur bør underordnes seg 
kulturlandskapet og nevnte siktlinjer. Åpenheten i landskapet og utsynet til Storsjøen bør tas vare på 
for flest mulige. Flest mulige bør fortsatt oppleve landskapsrelasjonen mellom Sand kirke og Sand 
gårdene.  
  
Nyere tidskulturminner: I følge planbeskrivelsen er nyere tids kulturminneinteresser ivaretatt i 
planforslaget. Det er innarbeidet en hensynssone med tilhørende bestemmelse i planforslaget.  
  
Automatisk freda kulturminner En kokegrop (id 237215) ble påvist under registreringer i november 
2017. Kokegropa ligger i planareal BS2, som har formål bebyggelsesområde «Sentrumsformål». 
Arealformålet er i konflikt med fredningsstatusen til kokegropa.   
  
Kokegropa er beskrevet og kartfestet i kulturminnedatabasen Askeladden. Den er også tatt ut en 
vedartsanalyse og C14-datering av den. Siden det kun er påvist dette ene kulturminne, at det er av en 
vanlig type, og at det har tatt under 2 dager å registrere og dokumentere det, er vilkårene til stede for 
at Hedmark fylkeskommune er rette myndighet for å kunne gi tillatelse til inngrep i kokegrop med id 
237215.  



  
Tillatelse til inngrep i automatisk fredet kokegrop (id 237215) i medhold av kml § 8 fjerde ledd 
Innenfor planområdet er det registrert en automatisk freda kokegrop (id 237215). Denne er freda i 
medhold av lov om kulturminner (kml) av 9. juni 1978 nr. 50 § 4 første ledd. På plankartet ligger 
kulturminnet i området som skal reguleres til bebyggelsesområde «Sentrumsformål». Planen legger 
derfor ikke opp til at kokegropa kan bevares. Dette er i tråd med Hedmark fylkeskommunes uttalelse 
til planoppstart datert 13.11.2017.  
  
I henhold til kml § 8 fjerde ledd i lov om kulturminner skal det, i forbindelse med behandlingen av 
reguleringsplan, tas stilling til om det kan gis tillatelse til inngrep i automatisk fredete kulturminner 
som blir berørt av planen. Hedmark fylkeskommune er rette myndighet til å avgjøre 
dispensasjonsspørsmålet i denne saken, i henhold til Miljøverndepartementets delegeringsvedtak av 
24.3.2011.  
  
Hedmark fylkeskommune finner etter en samlet vurdering å kunne tillate at reguleringsplan for 
20170001 Sentrum i Nord-Odal kommune vedtas uten vilkår om ytterligere arkeologisk undersøkelse 
av kokegrop (id. 237215) før tiltak i henhold til planen realiseres. Tilstrekkelig dokumentasjon er 
allerede gjennomført i forbindelse med arkeologisk registrering utført av Hedmark fylkeskommune. 
 
Varslingsplikt etter kulturminneloven § 8, andre ledd er tatt inn i planens bestemmelser. Forholdet til 
eventuelle ikke registrerte kulturminner er dermed ivaretatt i planen. Undersøkelsesplikten etter 
kulturminneloven § 9 anses som oppfylt.  
  
Konklusjon Det bør tilrettelegges for en utvikling av Sand sentrum som på en naturlig måte innordner 
seg tettstedets karakter og dyrkamarka samt kulturlandskapet rundt tettstedet. Det er videre viktig at 
planen i sør ikke åpner for høy bebyggelse, som bryter med landskapet, og stenger utsynet mot 
Storsjøen. Siktlinjer mellom Sandgårdene og Sand kirke bør opprettholdes så godt det lar seg gjøre.  
  
En kokegrop (id 237215) er påvist i planområdet BS2. Hedmark fylkeskommune har gitt tillatelse til 
opphevelse av fredninga av dette kulturminne, slik at tiltak etter planen kan gjennomføres.»   
 
Rådmannens vurdering 
Fylkeskommunen stiller spørsmål om det innenfor område BS4 primært burde legges til rette for 
boenheter, eventuelt i kombinasjon med næring. I forslag til reguleringsplan er kravet at det skal 
være næring i første etasje. Rådmannen forstår spørsmålet, men slik situasjonen er i dag, så er det 
mangel på ledige næringsarealer i sentrum. Nord-Odal kommune ønsker å styrke sentrum, også med 
tanke på næring. At forretninger/tjenesteyting ligger i sentrum, og ikke utenfor vurderes som 
avgjørende med tanke på å skape et attraktivt og levende sentrum. Det har imidlertid ikke vært stor 
etterspørsel etter slike arealer, men når forespørselen kommer, er det vesentlig at det er ledige 
arealer å tilby. Dersom det åpnes for rene boligblokker kan dette stenge for en videreutvikling av 
Sand som handelssentrum.  Rådmannen mener derfor at området bør opprettholdes slik som 
foreslått i planforslaget. 
 
Fylkeskommunen stiller også spørsmål ved kravet til utadrettet virksomhet i 1. etasje innenfor 
område BS4. Det forutsettes næringsvirksomhet i 1. etasje og det er krav om åpne fasader. Det skal 
fortrinnsvis være utadrettet virksomhet og funksjoner som orienterer seg mot gateplan, men det er 
ikke noe absolutt krav. Rådmannen mener bestemmelsen gir de rammer som er ønskelig for 
utviklingen og utformingen av området, og foreslår derfor ingen endring av denne. 
 
Fylkeskommunen bemerker i sin høringsuttalelse at en generell åpning for 5 etasjers bygg muligens 
ikke er hensiktsmessig med tanke på utnytting og kvalitet. Av bestemmelse 4.1, 4.5 og 4.6 fremgår 
tillatt gesimshøyde innenfor planområdet. Det er ikke en generell åpning for 5. etasjer i 
bestemmelsene slik fylkeskommunen påpeker. Det er generelt åpnet for 4. etasjer, men det kan i 
spesielle tilfeller tillates 5. etasjer, blant annet for å oppnå variasjon i byggehøyde i samsvar med det 



utrykket som mulighetsstudien gir. Rådmannen finner dette grepet å være hensiktsmessig og i 
samsvar med en ønsket utvikling.  
 
Fylkeskommunen mener det kan være grunnlag for å øke utnyttingsgraden i områdene. Dette har 
også utbygger etterspurt. Tema er beskrevet nærmere under uttalelsen til Ram arkitekter.   
 
Når det gjelder kravet om parkeringskjeller for nye boenheter, så ser rådmannen fylkeskommunens 
bekymring knyttet til kostnader. Det viser seg imidlertid at boligkjøpere ønsker parkeringskjeller, og 
det er ønskelig fra kommunen med tanke på utnytting/kvalitet å få parkering under bakken. Dette 
samsvarer også med utbyggers ønsker. Kravet er imidlertid ikke absolutt, men fortrinnsvis. Dette 
innebærer at det også innenfor områdene kan bli noe parkering på bakkeplan. Det er etter høring 
foretatt en ny vurdering av behovet for biloppstillingsplasser, og kravet til antall biloppstillingsplasser 
er foreslått redusert fra 1,2 til 1,0 pr boenhet. I reduksjonen ligger en vurdering av hvilke 
aldersgrupper som først og fremst vil etablere seg i sentrum og at bilbruken vil gå ned i fremtiden. 
 
Fylkeskommunen stiller spørsmål knyttet til kommunens rolle i å finne felles parkeringsløsninger i 
sentrum. Rådmannen ser utfordringen. Slik situasjonen er nå, så er det god parkeringskapasitet i 
sentrum. Med transformasjon av sentrumsbebyggelsen vil behovet for felles parkeringsløsninger i 
ytterkant av sentrumskjernen øke. Kommunen har inneværende år etablert ny ansattparkering med 
ca 70 plasser ved sykehjemmet. Dette frigjør plasser til kollektivpendlere og besøkende til 
kommunehuset. I planene videre legges det opp til løsninger der ansatte i sentrum parkerer i 
ytterkant på fellesparkeringer, og sentrumskjernen forbeholdes besøkende. En transformasjon av 
eksisterende sentrumsbebyggelse, vil i stor grad kreve slike løsninger. Det er ikke plass og ikke 
ønskelig å etablere et tilstrekkelig antall plasser på hver sentrumstomt i BS1 til BS3. I forbindelse med 
høringen har det kommet innspill om dette, og rådmannen ser at dette momentet ikke har vært 
omtalt i bestemmelsene. Det er derfor foreslått at bestemmelsen om parkeringsdekning til næring i 
områdene BS1 til BS3 tas ut, og at dette ivaretas gjennom offentlig gateparkering og andre 
fellesløsninger. Parkering knyttet til næringsformål opprettholdes for område BS4. Parkeringskravet 
knyttet til boenheter er opprettholdt for alle områder.   
 
Fylkeskommunen poengterer i sin uttalelse viktigheten av at siktlinjene mellom Sand kirke og 
Sandsgårdene opprettholdes, og at den fremtidige bebyggelsens størrelse og struktur underordnes 
kulturlandskapet og siktlinjene. Rådmannen mener planforslaget ivaretar disse momenter på en god 
måte. Det er åpne siktlinjer mellom gårdene og kirken og det er lagt opp til en åpenhet i planlagt 
bebyggelse. Med en økning i antall etasjer vil imidlertid bebyggelsen prege landskapet i større grad 
enn tidligere. Avstanden og landskapsrommet rundt kirken og gårdene vil imidlertid sikre at disse 
byggene fortsatt står som viktige landskapselement og kulturelement i Sand sentrum.  
 
Innenfor området ligger det en kokegrop som er automatisk fredet (id. 237215). Fylkeskommunen 
har etter en samlet vurdering kommet til at reguleringsplanen kan vedtas og utbygging kan 
gjennomføres som foreslått, uten vilkår om ytterligere arkeologisk undersøkelse. I planforslaget var 
kulturminnet angitt med R i plankartet. Markeringen er som følge av fylkeskommunens vedtak tatt ut 
av plankartet.   
 
I brev datert 10.08.2018 har RAM arkitektur, på vegne av grunneier Bjarne Sand, kommet med 
følgende uttalelse: 
 
«Generelt: 
Utnyttelsesgrad og utomhusarealer Hensikten med planen er bl.a. å legge til rette for ny 
boligbebyggelse i og inntil Sand sentrum. Det foreslås at eksisterende dyrket mark inntil sentrum 
bebygges med ny leilighetsbebyggelse. Ved nedbygging av dyrket mark, gjelder som hovedregel at 
nye boligområder skal ha høy grad av utnytting. Dette kombinert med at planforslaget fortrinnsvis 
legger opp til parkering i parkeringskjeller, tilsier at utnyttelsesgraden bør være høy.  
Reguleringsforslaget legger opp til en utnyttelsesgrad i BBB1 på 30% samt svært høye krav til 



uteoppholdsareal for nye boenheter. I tillegg til uteoppholdsareal i område BBB1 er det lagt opp til 
parkmessig opparbeiding og fellesarealer også i GKG1 og i BKB. Illustrasjonsplanen fra Vindveggen 
viser også til dels parkmessig opparbeidelse av BS2 vest for adkomstvegen o_SKV2. Vi mener den lave 
utnyttelsen av området er feil i forhold til rikspolitiske retningslinjer som tilsier høy utnyttelse når det 
skal bygges på dyrka mark. Den store andelen av fellesarealer/uteoppholdsarealer som skal 
opparbeides vil også påføre utbygger uforholdsmessig store kostnader ved utbygging av BBB1.  
  
Forslag: 
Vi foreslår at utnyttelsesgraden for område BBB1 økes fra %BYA=30 % til %BYA= 60 %.  
Utnyttelsesgraden for BS4 foreslås økt fra %BYA=50 % til %BYA=80 %. Vi foreslår at kravet til 
uteoppholdsareal pr. boenhet reduseres og settes som minimumskrav privat uteoppholdsareal pr. 
boenhet, se konkret forslag under pkt. 4.2  
  
Arealdisponering:  
Vi oppfatter at utfordringen i Sand sentrum i dag er at sentrum har mange hull og uutnyttede arealer.   
Bebyggelsen mangler felles byggegrenser og dermed sammenhengende struktur.  Dette gjør at Sand 
sentrum framstår med lite urban karakter.  Ved fortetting av sentrum er det dermed svært viktig å 
ikke etterlate seg nye «hull» og uutnyttede arealer i byen, men at ny struktur kan samle og forsterke 
sentrum. Vi stiller derfor spørsmålstegn ved hvordan det skraverte arealet vist på planforslaget er 
tenkt utnyttet, se illustrasjonen under. 
 
Illustrasjonsplanen fra Vindveggen som følger reguleringsplanen, viser ny bebyggelse (matbutikk for 
Rema 1000) i den nedre delen av det skraverte arealet. Videre er det skraverte arealet delvis tenkt 
som uteoppholdsareal for barnehagen og delvis som opparbeidet parkmessig areal/grønn struktur. 
På nåværende tidspunkt er det svært usikkert om Rema 1000 etablerer seg på tomta. Krav om 3 
etasjer i BS2 forsterker denne usikkerheten.  
  
Vi stiller derfor spørsmål ved hvordan det skraverte området vil bli opparbeidet og vil fremstå. 
Framtidig bebyggelse i dette området er svært usikkert. Opparbeidelse av park/grøntareal samt drift 
av dette arealet vil påføre grunneier store kostnader. I verste fall vil det skraverte arealet bli stående 
som et uutnyttet restareal mellom Sand sentrum og den nye boligbebyggelsen i BBB1.  
  
Med dette som utgangspunkt mener vi det bør gjøres nærmere vurderinger av vegtrasèen for o_SKV2 
slik at den nye boligbebyggelsen får et bevisst forhold til sentrum og slik at nye restarealer i sentrum 
unngås.  
 
Konkrete innspill til reguleringsbestemmelser:  
  
Pkt. 3.9 Fellesbestemmelser «Der det i plankartet ikke er avsatt byggegrense mot vegformål, 
sammenfaller byggegrensen med formålsgrensen.» Forslag til tilføyelse: Dette gjelder både for 
områdene SKV og GKG.  
  
Pkt. 3.12 Parkering: Forslag til tilføyelse i kursiv. 
«Nye boenheter innenfor planområdet skal fortrinnsvis ha parkeringskjeller, men parkering på 
bakkeplan tillates også. Det er krav om 1,20 biloppstillingsplass pr. boenhet, inkludert 
gjesteparkering.» 
  
Pkt. 3.17 «For boligbebyggelse skal det være felles sykkelparkering for hver oppgang tilsvarende 2 
plasser pr. boenhet.». «For hver oppgang» foreslås fjernet.  
  
Boligbebyggelse BBB1 Pkt. 4.2: «Innenfor området er det krav om minimum 25 m2 uteoppholdsareal 
pr. boenhet under 60m2. For boenheter over 60m2 er det krav om minimum 50m2 uteoppholdsareal 
pr. boenhet.» Forslag til endring i kursiv: «Innenfor området er det krav om minimum 10 m2 privat 
uteoppholdsareal pr. boenhet under 60m2. For boenheter over 60m2 er det krav om minimum 15 m2 



privat uteoppholdsareal pr. boenhet.»  
  
Sentrumsområde BS1-BS4 Pkt. 4.7: «Innenfor områdene er det krav om minimum 25 m2 
uteoppholdsareal pr. boenhet.»: Forslag til endring: «Innenfor områdene er det krav om minimum 10 
m 2 privat uteoppholdsareal pr. boenhet.»    
  
Grønnstruktur Pkt. 6.2 Forslag til tilføyelse i kursiv: «Kombinert grøntstrukturformål o_GKG1 skal 
opparbeides som et landskapselement mellom bebygd areal og dyrket mark. Arealet skal opparbeides 
på en parkmessig måte og det skal legges til rette for etablering av en turveg gjennom området.»  
  
Behandling av reguleringsplan Sentrum: 
RAM arkitektur starter i disse dager arbeidet med utarbeidelse av en mulighetsstudie for ny 
boligbebyggelse i området BBB1. De første skissene for ny bebyggelsesstruktur skal forelegges for 
grunneier Bjarne Sand 12. september i år.   
  
Hvordan området BBB1 utformes, er vesentlig for hele Sand sentrum og for reguleringsplan Sentrum. 
Vi ser det som en stor fordel at behandling av reguleringsplan Sentrum kan koordineres med 
utarbeidelse av mulighetsstudiet for område BBB1.  
  
Vi anmoder derfor om at reguleringsplan Sand ikke behandles endelig i Nord-Odal kommune før 
mulighetsstudiet for område BBB1 er utarbeidet. « 
  
Rådmannens vurdering 
RAM arkitektur har foreslått å øke utnyttelsesgraden for områdene BBB1 og BS4, samt redusere 
kravet til uteoppholdsareal og parkeringskrav. De har videre foreslått at kravet til etablering av sti i 
område GKG1 lempes på.  
 
Som følge av de innspill som er innkommet har rådmannen gjennomgått planens krav til 
utnyttingsgrad, uteoppholdsareal, parkering, samt en vurdering av behovet for stiforbindelsen i 
grøntområde GKG1. Rådmannen ser at en utbygging på dyrket mark krever at arealene får en høy 
utnytting. Rådmannen mener imidlertid at en åpen bebyggelse med gode grøntarealer imellom også 
er et hensyn som blir viktig for en god sentrumsutvikling. Rådmannen ser at utnyttelsesgraden kan 
økes noe, men vurderer forslaget til RAM arkitektur til å gå så langt at det vil gå på bekostning av de 
hensyn som er ønsket ivaretatt i utviklingen av sentrum. Det er derfor sett på flere momenter i 
bestemmelsene som vil bedre romsligheten for utbygger samtidig som ønsket utvikling blir ivaretatt. 
Utnyttelsesgraden i BBB1 er foreslås etter dette endret fra BYA = 30% til BYA = 45 %, I område BS4 
foreslås BYA endret fra 50% til 70%. Kravet til uteoppholdsareal i område BBB1 foreslås redusert til 
20 kvm pr. boenhet, hvorav minimum 5 kvm skal være privat og minimum 10 kvm skal være felles. 
For BS4 foreslås kravet redusert til minimum 10 kvm, hvorav minimum 5 kvm skal være privat. 
Innenfor område BS1-BS3 (eksisterende sentrum), foreslås kravet redusert til minimum 5 kvm privat 
uteoppholdsareal pr. boenhet. Kravet til parkering er også redusert fra 1,2 pr. boenhet til 1,0 
pr.boenhet (se vurdering under fylkeskommunens uttalelse).  
 
Grøntområde GKG1, slik det fremgår av forslag til plankart, endres til hensynsone grønnstruktur, og 
kravet om turveg faller bort. Bredden er redusert med 2 meter. Begrunnelsen for endringen er at 
gaten og turvegforbindelsen vest for område BBB1 og BS4 ivaretar hensynet til gangforbindelser 
gjennom området. Det vil videre være slik at utbyggingen vil være etappevis, noe som gjør at det vil 
ta veldig mange år å opprette noe forbindelse på østsiden. Et alternativ ville være å bygge ut 
turvegen med en gang, men dette ville hindret fortsatt drift av dyrket mark. Rådmannen vurderer en 
østre forbindelse som et gode, men ikke avgjørende for å få til god tilrettelegging gjennom området. 
Det viktigste er at det innenfor hensynsonen opparbeides et landskapselement mellom bebygd areal 
og dyrket mark. Dette hensynet er videreført i bestemmelse 7.2. Endringen innebærer at arealet 
inngår i område BBB1 og BS4, og blir dermed privat i stedet for offentlig. Dette innebærer også at 
arealet inngår i beregningen av utnyttelsen innenfor disse områdene.  



 
I plankartet som ble lagt frem til offentlig ettersyn var område GKG1 avgrensningen mot øst, og 
GKG2 avgrensningen mot vest. I og med endringen til hensynsone, har det gjenværende 
grønnstrukturområde mot barnehagen fått områdebetegnelse GKG1 i plankartet.   
 
De foreslåtte endringer vurderes til å imøtekomme utbyggers og øvrige myndigheters innspill om økt 
utnytting. Endringene vurderes ikke til å endre hovedgrepene i reguleringen.  
 
RAM arkitektur stiller spørsmål om arealene mellom ny adkomstveg og Torvald Meiers Minde blir 
nye hull i sentrum, noe som ikke er forenelig med god sentrumsutvikling. Arealene er regulert med 
tanke på utvidelse av barnehagens utearealer, og må derfor reguleres som foreslått.  
 
Der det i plankartet ikke er avsatt byggegrense mot vegformål, sammenfaller byggegrensen med 
formålsgrensen. Her foreslår RAM arkitektur at dette også gjelder områdene SKV og GKG. Innspillet 
er tatt til etterretning, og endret slik at bestemmelsen gjelder alle formål hvor det ikke er avsatt 
byggegrense. RAM arkitektur sitt innspill knyttet til sykkelparkering er ivaretatt og gitt følgende 
ordlyd: Sykkelparkering for boliger skal fortrinnsvis plasseres nær inngang.  
 
I brev datert 06.08.2018 har Knut Hageberg følgende uttalelse: 
 
«Dette er en lite gjennomtenkt plan når det gjelder krav om parkeringskjeller! Punkt 1. Utbygger vil at 
investert kapital skal forrentes og et slikt krav vil fordyre et bygg betraktelig. Boenhetene vil få en 
ekstra kostnad på 2000,- til 3000.- i leien. Hvem vil betale 2000,- til 3000,- ekstra per mnd. for en 
parkeringsplass i en kjeller, som også skader bilen? Punkt 2. Det finnes ingen parkeringsbestemmelser 
i Sand så leietagere vil kunne parkere fritt i Sand sentrum uten å betale noe. Hvis disse personene 
nektes det vil det være brudd på NORSK LOV.  Punkt 3. Hvis det er et ønske om å utvikle Sand sentrum 
må legge til rette for personer som ønsker å investere penger i dette område ikke mot arbeide dem. 
Punkt 4. Dere har nå en viss erfaring av kostnadene ved bygging av huset SAMLING. Hva er 
kostnadene per kvadrat meter for denne kjelleren? Hva må Dere sette for pris per parkeringsplass for 
å kunne forrente investert kapital? Punkt 5. Ønsker Dere utvikling så ta vare på de verdiene som 
ligger rett foran dere og de personene som ønsker å skape noe.» 
 
Rådmannens vurdering 
Hagebergs innspill vedrørende parkering er vurdert og til dels imøtekommet med de endringer som 
foreslås (se vurdering under fylkeskommunens uttalelse). 
 
Konklusjon: 
Rådmannen anbefaler kommunestyret og vedta reguleringsplan Sentrum datert 16.05.18 rev 
17.10.2018, med tilhørende bestemmelser datert 16.05.2018 rev. 17.10.2018 
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