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                         Aurskog, 24. mai 2019 

 

 

Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for Viksbakken 3A-B  

Nord-Odal kommune  
 

 

I henhold til plan- og bygningsloven §§ 12-8 og 12-14 

varsles herved om oppstart av planarbeid for 

detaljregulering av Viksbakken 3A-B, gnr 34 bnr 232 i 

Nord-Odal kommune. Samtidig varsles parallell 

behandling av plan og byggesak, jfr. pbl §§ 1-7 og 12-15. 

Planarbeidet er omregulering av gjeldende plan for Sand 

vest ID 1987001, vedtatt 20.12.1986, jfr. plan- og 

bygningsloven § 12-14.  

Forslagstiller og utbygger er Block Watne AS. Hensikten 

med planarbeidet er å tilrettelegge for 6 eneboliger i to 

kjeder med adkomst fra kommunal veg, Viksbakken. 

Planområdet på 2,1 daa er en fortettingstomt i 

eksisterende småhusbebyggelse.  

Planområdet er avsatt til boligformål i gjeldende 

reguleringsplan og er vurdert godt egnet til utbygging av  

enebolig i kjede med vekt på bokvalitet og 

oppvekstmiljø. Kort avstand til barneskole og 

tjenestetilbud tilsier høy grad av utnytting, ref. 

overordnede føringer mht. samordning av arealbruk og 

transportbehov.  

Planinitiativ for Viksbakken 3A-B er datert 29.01.19, sist 

revidert 22.05.19 mht. framdrift. Planinitiativet gjør 

nærmere rede for varslet planarbeid. Det er 

gjennomført oppstartmøte med Nord-Odal kommune 

22.02.19.  

Formannskapet i Nord-Odal kommune ga tilslutning til 

oppstart av planarbeidet i sitt møte 02.04.19, sak 

021/19. Nord-Odal kommune har vurdert at 

planarbeidet ikke utløser krav til konsekvensutredning 

etter forskrift (FOR-2017-06-21-854).  

Varslingsdokumenter med planinitiativ og oppstartsak 

er publisert på Nord-Odal kommunes hjemmeside 

www.nord-odal.kommune.no i samsvar med forskrift 

FOR-2017-12-08-1950. Det henvises til disse 

dokumentene for nærmere beskrivelse av varslet 

planarbeid. På neste side er planlagt bebyggelse kort  

beskrevet og foreløpig illustrert.  

 

Varslet planområde – oversiktskart 

 

Utsnitt gjeldende reguleringsplan Sand Vest, ID 1987001 

http://www.nord-odal.kommune.no/
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Planområdet er forutsatt utbygget med 6 eneboliger i 

to kjeder orientert mot hverandre og sammenbygget 

med carport og bod. De tre kjedehusene mot nord er i 

to etasjer og de eneboligene mot sør er i en etasje.     

Dette for tilpasning til hellende terreng, hensyn 

sol/utsikt og for variasjon i bebyggelsen av hensyn til 

område-karakter. Kvalitet i utforming og opparbeiding 

av felles kjøre- og uteoppholdsarealer skal vektlegges 

og tilfredsstillende sammenheng med øvrig 

bebyggelses-struktur skal ivaretas.  

Planlagt utbygging med kjedehus i to motstående 

rekker gir både intern tundannelse for felles bruk og 

definerte private hageparseller til den enkelte bolig.  

Planlagt utbygging vil påvirke sol- og siktforhold for 

tilgrensende eneboligbebyggelse. Det forutsettes 

etablert skjerming mot innsyn langs plangrensen, deler 

av skjerming er forutsatt ved beplantning og 

carport/gjerde for sørlig boligrekke hvor byggegrense 

for carport/garasje er forutsatt inntil 1 m fra 

eiendomsgrensen. Byggegrense for boligbebyggelsen er 

4 m fra nabogrense. Ytterligere avbøtende tiltak for å 

ivareta nabohensyn vil bli vurdert i planarbeidet. 
Situasjonsplan med avgrensning av plan for omregulering  

(Block Watne AS, 16.01.18) 

Fasader sør og nord                         Fasade vest og øst  

(Block Watne AS, 30.11.17)  

 

Spørsmål og skriftlige kommentarer/merknader til det igangsatte planarbeidet rettes til:  

landskapsarkitekt mnla Hanne Karin Tollan, Nordvegen 72, 1930 Aurskog, post@hannekarin.no, tlf 470 56 930 

Frist for merknader er 28. juni 2019  

 

 

Med hilsen 

Hanne Karin Tollan 
landskapsarkitekt mnla  
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