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N ORD - ODAL KOM M UN E

B eskrivelse i tilknytning til detaljregulering for
M ELLOM - VIK BOLIG FELT, DEL AV GN R. 29 BN R. 1 M.FL.

Plannummer: 20 1 90001

1. BAKGRU N N

1.1 Tiltakshaver og forslagsstiller

Tiltakshaver er Elin og Roger Trøftmoen som er hjemmelshaver til eiendommen gnr. 13 bnr. 4 i Nord -
Odal kommune. Plan1 AS utarbeider forslag til reguleringsplan med bestemmelser og fremmer dette.

1.2 Bakgrunnen for og hensikten med planen

Del av gnr. 29 bnr. 1, Mellom - Vik, har over lengre tid vært avsatt til byggeområde for bolig i kommune -
planen for Nord - Odal . Elin og Roger Trøftmoen ønsker nå å regulere arealet til boligbebyggelse med
tilhørende veger, anlegg, lekeplasser og grønnstruktur .

Hensikten med planen er dermed å tilrettelegge for etablering av frittliggende og konsentrert
småhusbebyggelse på del av eiendommen gnr. 13 bnr. 4 , i samsvar med gjeldende kommuneplan .

2. PLAN STATU S, SAMT FORH OLDET TIL AN DRE GJELDEN DE
RAMMER OG PREMISSER

2.1 Forhold til gjeldende kommuneplan for Nord - Odal og reguleringsplan er

Aktuell del av gnr. 13 bnr. 4 er i gjeldende kommuneplan for Nord - Odal avsatt til framtidig
boligbebyggelse, og planforslaget er dermed i samsvar med kommuneplans arealdel.

Området inngår ikke i gjeldende reguleringsplaner. Planforslaget grenser i nordøst til «Detaljregulering
for Viksbakken 2 » (vedtatt 26.09.12). og i øst til «R eguleringsplan for Sand vest » (vedtatt 20.12.86).
I tillegg er det pågående planarbeid for FV 24 Sør - Odal grense – Bruvoll (planarbeid igangsatt) , men
denne planen grenser ikke det arealet som nå reguleres .
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Utsnitt av kommuneplanens arealdel. 
Planområdet er markert.      

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Utsnitt av kommuneplanens kartportal 
som viser reguleringsplaner  

 

2.2 Konsekvensutredning 

Planen er vurdert opp mot Forskrift om konsekvensutredning (KU) av 01.07.17. Detaljreguleringen vil 
være i samsvar med gjeldende kommuneplan og bli en detaljering og utfylling av denne. Det er i 
samråd med kommunen kommet fram til at tiltaket ikke utløser krav til konsekvensutredning iht. plan- 
og bygningsloven § 4-2 med tilhørende forskrift om konsekvensutredninger. 

Forslag til Detaljregulering for  
FV 24 Sør-Odal grense – Bruvoll 

Reguleringsplan for Sand vest 

Detaljregulering for Viksbakken 2 
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3. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET  

3.1  Beliggenhet, avgrensning og størrelse 

Arealet ligger mellom Viksbakken og Øvre Viks veg, ca. 100 meter sør for Sand sentralskole og ca. 700 
meter sørvest for Sand sentrum. Planområdet er ca. 39 dekar og omfatter del av gnr. 13 bnr. 4, de 
eksisterende boligeiendommene gnr/bnr 34/78 og 34/132 samt del av de tilstøtende vegene Viksbakken 
og Øvre Viks veg. Oversiktskart som viser lokalisering av området samt kartutsnitt med planens 
begrensning vises nedenfor.  
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3.2  Eksisterende bebyggelsesstruktur og anlegg 

Planområdet er i all hovedsak ubebygd, med unntak av to eksisterende boligeiendommer (gnr/bnr 34/78 
og 34/132) hvor det er eneboliger m/garasjer. Gnr. 34 bnr. 78 ligger sørøst i området og har adkomst 
fra Viksbakken, mens gnr. 34 bnr. 132 ligger i vest og har adkomst fra Øvre Viks veg. 
 

  
Bebyggelsen på gnr. 34 bnr. 78 sørøst i planområdet  Bebyggelsen på gnr. 34 bnr. 132 vest i planområdet 

 
Tunet på Mellom-Vik ligger rett sørvest for planområdet, på motsatt side av Øvre Viks veg. Videre 
nordover langs Øvre Viks veg (nord/nordvest for planområdet) ligger det noe spredt villabebyggelse og 
gårdsbebyggelse. Langs østsiden av Viksbakken er det villabebyggelse i form av frittliggende småhus.  
I nordøst grenser området til et mindre regulert boligfelt (reguleringsplan for Viksbakken 2) hvor det er 
fire tomter for frittliggende småhus og en tomt for konsentrert småhusbebyggelse. På de fire 
førstnevnte tomtene er det oppført eneboliger, og det er også en tremannsbolig under oppføring der det 
er regulert til konsentrert småhusbebyggelse.  
 

 
Tunet på Mellom Vik (gnr. 13 bnr. 4) like sørvest for planområdet  
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Bebyggelsen langs Øvre Viks veg, nordvest for planområdet. Det grå huset til venstre i bildet ligger innenfor planen (gnr. 34 bnr. 132) 
 

 
Bebyggelse langs Viksbakken, som grenser til planen i øst. Det røde huset i forgrunnen til høyre i bildet ligger innenfor planen (gnr. 32 bnr. 78) 
 

 
Nylig oppført bebyggelse innenfor «Reguleringsplan for Viksbakken 2» som grenser til planområdet i nordøst 

 

3.3  Terrengforhold, landskap, vegetasjon og lokalklima 

Planområdet ligger åpent til og heller fra ca. kote 157 i nordøst til ca. kote 141 i sørøst. Mesteparten av 
planområdet er sørvendt, mens vestre del er sørøstvendt, og det er flotte sol- og utsiktsforhold. Man ser 
bl.a. Sandsjøen og Storsjøen, samt åsene/friluftsområdene i øst (Svartberget) fra området.  
 
Mesteparten av området består i dag av dyrka mark hvor det er gras, mens deler av arealene ikke 
dyrkes. Det ligger ei ile innenfor området, og det er noen vannsig bl.a. i tilknytning til denne. Dette 
medfører at deler av området er fuktig, og dermed er lite egnet til dyrkning. På disse arealene vokser 
det stort sett urteaktige planter (gras, blomsterplanter/markblomster, ugras).  
 
Det er ingen spesielle vær og vindforhold i planområdet, men Nord-Odal har generelt relativt lange og 
snøfulle vintre. 
 
 



3173_Mellom-Vik_Planbeskrivelse_20191209.docx 6 

 
Planområdet ligger åpent til med flotte sol- og utsiktsforhold 
 

 
Panoramabilde tatt fra sørvest, fra gårdstunet på gnr. 13 bnr. 4. Bebyggelsen på gnr. 34 bnr. 132 til venstre og Sandssjøen til høyde i bildet 

 

 
Panoramabilde tatt fra nordvest, fra gnr. 34 bnr. 132. Sandsjøen til høyre 
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3.4  Veg- og trafikkforhold 

Området grenser i øst mot Viksbakken og i sør og vest mot Øvre Viks veg. Som nevnt har de to 
eksisterende boligeiendommene gnr/bnr 34/78 og 34/132 adkomst fra hhv. Viksbakken og Øvre Viks 
veg. Resten av planområdet har i dag ikke direkte vegadkomst, foruten at det kjøres inn med 
landbruksutstyr ifm. jordbruket.  
 
Iht. Vegkart.no har de kommunale vegene Viksbakken/Skolevegen og mesteparten av Sigurd Hoels veg 
en fartsgrense på 30 km/t, mens den private vegen Øvre Viks veg samt første del av Sigurd Hoels veg, 
fra kryss Nord-Odalsvegen til Viksbakken en fartsgrense på 50 km/t. Nord-Odalsvegen (Fv24) har 
fartsgrense 60 km/t på strekningen som passerer planområdet, og 80 km/t fra litt sør for krysset med 
Sigurd Hoels veg og videre sørover.  
 
Nord-Odalsvegen har en ÅDT på 3500 og Eidsvollsvegen har en ÅDT på 1300 forbi planområdet. Det er 
ikke oppgitt ÅDT på de andre vegene. 
 
Det er busstopp ifm. krysset ved Eidsvollsvegen/Sigurd Hoels veg (Sand sentralskole) samt busstopp i 
sørgående retning både litt sør for krysset Eidsvollsvegen/Nord-Odalsvegen (Sand bru) og like sør for 
krysset Nord-Odalsvegen/Sigurd Hoels veg.  

3.5  Kommunal og tekniske infrastruktur 

Det ligger eksisterende private vann- og avløpsnett fra 
Nordbytunet over nordøstre del av planområdet. I tillegg 
er det privat vannledning over eiendommen rundt 
Viksbakken 10. GIVAS opplyser videre at det er private 
avløps ledninger (og muligens vannledninger) til 
bebyggelsen i Øvre Viks veg (1-8), men at de ikke har 
kjennskap til hvor disse ledningene går, og om de 
eventuelt kommer i konflikt med det planlagte 
boligområdet. 
 
 
 

I etterkant har 
Nord-Odal 
kommune opplyst 
at ledningene 
som er lagt fra 
Nordbytunet ikke 
er tegner helt 
riktig på GIVAS 
sitt oversendte 
kart, og de har 
derfor oversendt 
et nytt kart som 
skal vise 
tilnærmet riktig 
plassering.  
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Eidsiva Nett AS har noe elanlegg i ytterkant av 
planområdet (Nettstasjoner er vist som røde 
firkanter. 22 kV kabel som stiplet, rød strek. 
Lavspent luftlinje som blå heltrukken strek, og 
lavspentkabel som blå stiplet strek. Lavspent 
kabelfordelingsskap er vist som blå rektangulære 
firkanter). 
 

 

3.6  Offentlige og private servicefunksjoner 

Sand sentralskole ligger ca. 150 meter nord for planområdet og Møllerbakken barnehage ligger i 
underkant av 500 meter nord for området.  
Sand sentrum, med offentlig og privat tjenestetilbud ligger på østsiden av Nord-Odalsvegen og utløpet 
mellom Råsen og Sansdsjøen. Det er ca. 1,5 km kjøreveg til Sand sentrum, men i underkant av 1 km. 
for gående og syklende, med undergang under Nord-Odalsvegen og forbindelse over utløpet/evja.   
 

 
Sand sentralskole ligger like nord for planområdet 
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3.7  Frilufts-, leke- og rekreasjonsområde 

I tilknytning til både Sand sentralskole og Møllerbakken barnehage er det utelekearealer som kan 
benyttes utenom skolens og barnehagens åpningstid. I Sand sentrum er det opparbeidet turvegnett i 
tilknytning til 1000-årsstedet. Like nord for sentrum er det idrettsanlegg med flere baner. I tillegg ligger 
planområdet i direkte tilknytning til store sammenhengende skogs- og friluftsområder med fine tur- og 
rekreasjonsmuligheter både sommers- og vinterstid. Det er både oppkjørte skiløyper og turveger egnet 
for både gange og sykkel i nærområdet. I tillegg kan Sandsjøen, Råsen og Storsjøen benyttes til 
friluftsaktiviteter som bading, fisking, padling og roing.  

Flyfoto som viser nærheten både til store sammenhengende grønt-/friluftsområder samt Sandsjøen, Råsen og Storsjøen 
 

3.8  Vann og vassdrag 

På det nærmeste er det drøyt 150 meter til Sandsjøen. Denne ligger på mellom kote 130 og 131, mens 
planområdet ligger på mellom ca. kote 141 og ca. kote 157. Planområdet ligger dermed på en høyde 
som tilsier at det ikke er utsatt for flomfare fra Sandsjøen.  
 
Det går ingen bekker eller elver gjennom området, men det er flere sig som også er registrert som 
flomveger. I tilknytning til disse sigene/flomvegene er det også ei ile.  
 

3.9  Grunnforhold 

Berggrunnene i planområdet består av øyegneis, granitt og foliert granitt. Området ligger under marin 
grense, og iht. AREALIS består løsmassene av marine avsetninger. Det er midlertid noe fjell i dagen. Det 
er ikke registrert kvikkleire, alunskifer eller skredhendelser innenfor området.  
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3.10 Miljøbelastninger området er eksponert for 

Nord-Odalsvegen (Fv. 24) ligger på det nærmeste ca. 100 
meter unna planområdet. Med bakgrunn i områdets 
lokalisering ift. eksisterende veger, samt fartsgrenser og 
trafikkmengde på disse (se pkt. 3.4 ovenfor), er området 
ikke utsatt for verken forurensning eller støy over gjeldende 
grenseverdier.  
Dette vises også i støyvarselkart utarbeidet av Statens 
vegvesen i mars 2013. 
 
Området er registrert med moderat til lav aktsomhet ift. 
radon. Det er ikke registrert grunnforurensning eller utslipp 
fra konsesjonsbelagte bedrifter. 

3.11 Verneinteresser 

Det er ikke registrerte fornminner eller SEFRAK-registrerte 
bygg innenfor planområdet. Iht. Hedmark fylkeskommune 
er det de siste årene foretatt omfattende registreringer i 
Sand, og disse viser at det ble funnet relativt få autmatisk 
fredete kulturminner i forhold til registrert areal. 
 

3.12 Biologisk mangfold/vilt/grøntstruktur 

Iht. AREALIS-data og Miljøstatus.no er det ikke registrert spesielle utvalgte naturtyper, arter, 
svartelistede arter, verneområder, foreslått vern, friluftsliv, inngrepsfri natur eller kulturlandskap. Det 
vises til egen sjekkliste ift. Naturmangfoldloven. 
 

3.13 Landbruks- og friluftsinteresser 

Som nevnt i pkt. 3.3. består mesteparten av området i dag av dyrka mark hvor det er gras, mens deler 
av arealene ikke dyrkes da det er vannsig som gjør at deler av området er fuktig, og dermed er lite 
egnet til dyrkning. På disse arealene vokser det stort sett urteaktige planter (gras, blomsterplanter/ 
markblomster, ugras).  
Områdene er allerede omdisponert i kommuneplanens arealdel.  

 
 

4. PLANPROSESSEN  

4.1  Oppstart av planarbeid 

Plan1 AS ble i mai 2019 engasjert av Elin og Roger Trøftmoen til å utarbeide og fremme et planforslag 
for boligområdet Mellom-Vik. Planinitiativ ble utarbeidet og oversendt kommunen den 16.05.19, og ifm. 
oversendelsen ble det også anmodet om oppstartsmøte med kommunen. Den 11.06.19 ble det avholdt 
oppstartsmøte i Nord-Odal kommune der representant fra Nord-Odal kommune, Elin Trøftmoen samt 
Plan1 AS var til stede.  
 
I samråd med kommunen ble varsel om oppstart kunngjort i Glåmdalen den 22.06.19, på kommunens 
og Plan1s hjemmeside, samt sendt til berørte offentlige myndigheter, grunneiere, naboer, gjenboere 
med mer i brev datert 20.06.19. Frist for å komme med spørsmål eller synspunkter som kunne ha 
betydning for saken, ble satt til 16.08.19.  
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I forbindelse med varsel om oppstart kom det inn uttalelser fra Statens vegvesen, Fylkesmannen i 
Innlandet, Hedmark fylkeskommune, Direktoratet for mineralforvaltning, Norges Vassdrags- og 
energidirektorat (NVE), Eidsiva Nett AS, GIVAS IKS og Juptjenn vannverk AS.  
I reguleringsplanen er føringene fra Nord-Odal kommune, samt innkomne merknader i størst mulig grad 
søkt ivaretatt.  
 
Sammendrag av innkomne merknader ifm. varsel om oppstart med våre kommentarer følger nedenfor. 
Kopi av alle merknadene følger vedlagt planbeskrivelsen ved oversendelse til Nord-Odal kommune.  

4.2  Oppsummering av innkomne merknader med kommentarer 

OFFENTLIGE INSTANSER: 
Statens vegvesen, brev datert 16.08.19 
Adkomst til boligområdet for kjørende i bil planlegges fra fv. 24, via Sigurd Hoels veg og Øvre Viks veg. 
Det er ikke ønskelig med økt gang- og sykkeltrafikk langs fv. 24 mellom Sigurd Hoels veg og Sand 
sentrum, da det på denne strekningen ikke er gang- og sykkelveg. Gående og syklende fra det planlagte 
boligområdet som skal i retning Sand, må ledes nordover og inn på Viksbakken på best mulig måte. Vi 
mener at det i planarbeidet må legges inn attraktive gang- og sykkelvegtraseer gjennom boligområdet 
som mest mulig rettlinjet og tilgjengelig leder ut av boligområdet og nordover inn på Viksbakken, slik at 
gående og syklende pga. stigningsforholdene i Viksbakken ikke blir fristet til å ferdes langs fv. 24 i 
retning mot Sand. 
 
Kommentar 
I planforslaget er det lagt til rette for forbindelse for myke trafikanter gjennom planområdet, både mot 
Viksbakken som går nordover til skolen hvor det er forbindelse til Sand sentrum, men også vestover til 
nærfriluftsområdene utenfor planområdet. De nordre områdene er foreslått regulert til konsentrert 
småhusbebyggelse, og er det er ikke endelig avklart hvordan disse områdene vil bli detaljert, men det er 
i illustrasjonsplanen vist hvordan det i disse feltene kan legges opp til gode forbindelser mot Viksbakken. 
Endelig detaljering av disse feltene vil gjøres ifm. søknad om tiltak, men det er i bestemmelsene tatt inn 
et punkt som sier at det fra BKS1 skal sikres adkomst for myke trafikanter mot Viksbakken.  
 
Fylkesmannen i Innlandet, brev datert 20.06.19 
Viser til at planområdet er avsatt til framtidig boligbebyggelse i kommuneplanens arealdel. 
 
Fylkesmannens rolle i plansaker er å se til at nasjonale føringer og forventninger legges til grunn for 
planleggingen. Fylkesmannen forutsetter at forslag til reguleringsplan vil bli utarbeidet i tråd med 
føringer i overordnet plan. Videre minner vi om at planforslaget må ta hensyn til nasjonale mål og 
føringer når det gjelder:  
- Tilrettelegging for medvirkning i planprosessen, jf. § 5-1 i plan- og bygningsloven  
- Krav til risiko- og sårbarhetsanalyse, jf. § 4-3 i plan- og bygningsloven  
- Reduksjon av klimagassutslipp, effektivisere og legge om bruken av energi  
- Tilpasning til klimaendringer  
- Vurdering av virkninger for naturmangfold, jf. §§ 8 – 12 i naturmangfoldloven  
- Tilstrekkelige og egnede leke- og uteoppholdsarealer for barn og unge, jf. rikspolitiske retningslinjer 

for barn og planlegging og T-2/08  
- Bevaring av dyrka mark  
- Universell utforming av uteareal og bygninger  
- Sikring av miljømessig forsvarlige fellesløsninger for avløp og vannforsyning  
- Kartlegging og sikring mot støy, jf. T-1442/2016  
- Vurdering av luftkvalitet og behov for avbøtende tiltak, jf. T-1520  
- Utbygging tilpasset landskap og omgivelser, jf. den europeiske landskapskonvensjonen  
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Planområdet er registrert som dyrka jord. Fylkesmannen viser til ny nasjonal jordvernstrategi hvor det 
legges opp til strengere vurdering av omdisponering av dyrka jord og generell arealutnyttelse. Ved 
omdisponering av dyrka og dyrkbar jord forutsetter Fylkesmannen høy arealutnytting. 
Reguleringsplanen legger opp til frittliggende og konsentrert småhusbebyggelse. Det bør vurderes om 
det skal innarbeides krav om minimumsutnytting, eventuelt med et minimum antall boenheter per daa.  
 
Samfunnssikkerhets- og beredskapsmessige forhold skal ivaretas i planarbeidet på grunnlag av 
vurderinger og risiko- og sårbarhetsanalyse, inkl. klimatilpasning og konsekvenser av klimaendringer. 
Fylkesmannen forutsetter at Kommunal- og moderniseringsdepartementets rundskriv H-5/18- 
Samfunnssikkerhet i planlegging og byggesaksbehandling blir lagt til grunn, og at Risiko- og 
sårbarhetsanalysen utformes i tråd med veileder fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap – 
samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging.  
Kommunen må sikre at planområdet er tilstrekkelig sikret mot fare eller vesentlig ulempe, og at tiltak 
ikke fører til fare eller vesentlig ulempe for grunn. For dette konkrete planforslaget vil overvann, 
slokkevann og geologiske grunnforhold være naturlig tema.  
 
Avslutningsvis minner de om at ett eksemplar av SOSI-fil og pdf-fil av alle reguleringsplaner som sendes 
på høring skal oversendes Statens kartverk på Hamar for kontroll. 
 
Kommentar 
Planforslaget er iht. føringene i kommuneplanens arealdel planforslaget er søkt utarbeidet i tråd med 
overordnede føringer. 
 
- Varsel om oppstart ble sendt direkte i brev til berørte grunneiere, naboer, gjenboere og offentlige 

myndigheter samt kunngjort i Glåmdalen og på kommunens og Plan1s hjemmeside.  
- Det er laget en egen risiko- og sårbarhetsanalyse ifm. planforslaget 
- Det er ikke fjernvarme i området som nye boliger kan tilknyttes. Det vil være naturlig i denne typen 

prosjekter, hvor det er planlagt salg av boligtomter og utbyggingsområder til selvbyggere/ 
utbyggere, at den enkelte avklarer hva slags energiløsning som velges. Type oppvarmingskilder og 
energiløsninger vil bli en vurdering i den enkelte byggesak, men TEK17 stiller krav ift. energi i nye 
bygg. 

- Det går noen sig/flomveger gjennom området i dag. Disse er søkt hensyntatt i planen ved 
plassering av veger, og det er tatt inn i bestemmelsene at det skal være åpne grøfter langs vegene, 
slik at overvann kan ledes til å gå i grøftene. I tillegg er det lagt inn infrastruktursone ifm. sigene 
for å sikre mulighet for lokal overflatedrenering og ivareta flomveger.  

- Det er laget en egen sjekkliste ift. i naturmangfoldlovens §§ 8 – 12 
- Det er regulert en felles lekeplass. I tillegg er det satt krav om minste uteoppholdsareal i områdene 

som er regulert til konsentrert småhusbebyggelse.  
- Arealet er registrert som dyrka mark, og på mesteparten av området dyrkes det gras, mens deler 

ikke anses som dyrkbart da det er fuktig pga. vannsigene som går i området. Arealene er imidlertid 
allerede omdisponert i kommuneplanen.  

- For tre av de ni tomtene som er regulert til frittliggende småhusbebyggelse er det krav om at 
boenhetene skal ha hovedfunksjonene (stue, kjøkken, soverom, bad og toalett) på inngangsplanet. 
Av dette følger at kravene til tilgjengelig boenhet gjelder for disse boenhetene, jf. plan- og 
bygningsloven og byggteknisk forskrift. Dette er de tomtene som har minst stigning.  
På samme måte er det satt krav om at minimum 50% av boenhetene innenfor BKS1 og BKS2 skal 
ha hovedfunksjonene på inngangsplanet. Videre er det krav om at opparbeidelse av lekeplassene 
skal skje etter prinsippet om universell utforming, samt krav til P-plasser for forflytningshemmede.   

- I bestemmelsene er det krav om at avløp fra bygningene innenfor planområdet skal sikres gjennom 
tilkobling til det offentlige avløpsnettet og at de skal tilkobles felles vannverk. Det er videre krav om 
at det skal utarbeides tekniske planer for vann- og avløp. 
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- Med bakgrunn i lokalisering ift. nærliggende veger, samt trafikkmengde og fartsgrense på disse 
vegene, vil området ikke være støyutsatt. Det er likevel sikret i bestemmelsene at Miljøverndeparte-
mentets retningslinjer for støy i arealplanlegging skal følges. 

- Områdets lokalisering ift. nærliggende veger, samt trafikkmengde og fartsgrense på disse vegene, 
tilsier at det ikke vil være behov for avbøtende tiltak ift. luftkvalitet.  

- Det står i bestemmelsene at Skjæringer og fyllinger på den enkelte tomt skal ikke være høyere enn 
1,5 m målt vertikalt fra topp til bunn av skjæring/fylling. Fyllingsfot og topp skjæring skal ligge 
minimum 1 meter fra tomtegrense mot naboeiendom og veg. Videre er det tatt inn at siktlinjer, 
solforhold og utsikt er viktige elementer i byggingen av nye boenheter, og at det ved søknad om 
tiltak skal redegjøres for hvordan disse forholdene er ivaretatt, også for bakenforliggende 
bebyggelse. Kommunen kan også stille krav om at det utarbeides en sol-/skyggeanalyse som viser 
tiltakets virkning på utearealer og bebyggelse. 

 
Tiltakshaver tenkte i utgangspunktet at området fortrinnsvis skulle tilrettelegges for frittliggende 
småhusbebyggelse, men i samråd med kommunen og i samsvar med regionale føringer er nå drøyt 20 
dekar av arealet foreslått regulert til konsentrert småhusbebyggelse, mens ca. 10 dekar er foreslått 
regulert til nye tomter for frittliggende småhusbebyggelse. Drøyt 2,8 dekar er eksisterende boligtomter 
med villabebyggelse. 
 
Som nevnt er det ifm. reguleringsplanen laget en egen risiko- og sårbarhetsanalyse. 
 
Vi går ut ifra at kommunen oversender SOSI-fil og PDF-fil av plankartet til kartverket ifm. offentlig 
ettersyn. 
 
Hedmarks fylkeskommune, brev datert 07.01.08, brev datert 29.07.08 og brev 11.05.16 
I brev datert 07.01.08 forutsetter Fylkesdirektøren at planarbeidet skjer iht. overordnet lov- og planverk 
og i god dialog med kommunen og øvrige parter.  
 
Det forutsettes at man i planarbeidet søker helhetlige løsninger med god arkitektonisk kvalitet, 
tilpasning til landskapet og eksisterende og omkringliggende bebyggelse, tilstrekkelige og egnede 
uteoppholdsarealer og universell utforming av inne- og uteområder. Det forutsettes også at vann- og 
avløp, overvannshåndtering, adkomst- og parkeringsløsninger blir ivaretatt på en tilfredsstillende måte, 
og at det tilrettelegges for medvirkning så tidlig som mulig i planprosessen. Barn og unges interesser 
skal spesielt ivaretas i planleggingen. 
 
Det er ingen kjente kulturminner fra nyere tid innenfor planområdet, men dersom det under arbeidet 
viser seg at nyere tids kulturminner vil bli berørt ved gjennomføring av planen må verneverdien for disse 
avklares og nødvendige vernehensyn innarbeides i planen med hensynssoner og bestemmelser.  
 
Det er ikke opplysninger i arkivet om automatisk fredete kulturminner i planområdet. Det må likevel tas 
forbehold om eventuelle ikke registrerte kulturminner. Fra de siste årene viser omfattende registreringer 
i Sand, at det ble funnet relativt få automatiske kulturminner i forhold til arealet registrert. Dette 
underbygger at funnpotensialet likevel er relativt lite. Dersom det i forbindelse med tiltak i marken 
oppdages automatisk fredete kulturminner som tidligere ikke er kjent, skal arbeidet stanses i den 
utstrekning det berører kulturminnene eller deres sikringssoner på fem meter. Det er viktig at også de 
som utfører arbeidet i marken gjøres kjent med denne bestemmelse. Melding om funn skal straks 
sendes Hedmark fylkeskommune, kulturminneavdelingen  
 
Kommentar 
Planarbeidet er utarbeidet i henhold til gjeldende lov- og planverk. Det har gjennom planprosessen vært 
god dialog med kommunen, og berørte parter er varslet ved brev og gitt mulighet til å uttale seg.  
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Bestemmelsene setter krav ift. estetikk, terrengtilpasning/terrenginngrep, hensyn ift. tilliggende 
bebyggelse mht. sikt- og solforhold. Det er videre regulert felles lekeplass og satt krav om minste 
uteoppholdsareal, samt satt krav ift. universell tilgjengelighet. Det er krav om at avløp skal tilkobles 
offentlig avløpsnett og felles vannverk. Det skal utarbeides planer for veg, vann og avløp, og ved søknad 
om tiltak skal det redegjøres for lokal overvannshåndtering og sikring av flomveger. Overflatevann skal 
ledes til og gå i åpne grøfter langs vegene og/eller i areal regulert med infrastruktursone (H410_6). 
Bestemmelsene setter krav til både sykkel- og bilparkering inkl. krav om HC-plasser. Eksisterende 
eiendommer og tomtene for frittliggende småhusbebyggelse vil naturlig ha adkomst fra vegene de 
grenser til. Bestemmelsene sikrer at adkomst til BKS1 og BKS2 skal avklares ifm. søknad om tillatelse til 
tiltak/rammetillatelse. Illustrasjonsplanen viser hvordan adkomst til disse områdene kan løses. 
 
Varsel om oppstart ble som nevnt sendt direkte i brev til berørte grunneiere, naboer, gjenboere og 
offentlige myndigheter samt kunngjort i Glåmdalen og på kommunens og Plan1s hjemmeside. Nord-
Odal kommune har fått varsel om oppstart, og vi går ut ifra at kommunens barnerepresentant gis 
mulighet til uttalelse. Medvirkning inkl. barn og unges interesser synes ivaretatt. 
 
Det er i bestemmelse innarbeidet et punkt i forhold til evt. ukjente automatisk fredete kulturminner. 
 
Direktoratet for mineralforvaltning brev datert 09.08.19 
DMF kan ikke se at planen kommer i konflikt med registrerte forekomster av mineralske ressurser. Ut fra 
foreliggende informasjon kan de heller ikke se at planen medfører uttak av masser som vil omfattes av 
mineralloven. DMF har på nåværende tidspunkt ingen merknader til varsel om oppstart av planarbeid. 
 
Kommentar 
Merknaden tas til orientering. 
 
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), brev datert 20.06.19 
NVE gir i forbindelse med planarbeid råd og veiledning i arbeidet med å vurdere flom-, erosjons- og 
skredfare, allmenne interesser knyttet til vassdrag og grunnvann, og anlegg for energiproduksjon og 
framføring av elektrisk kraft, og hvordan disse saksområdene skal tas hensyn til ved utarbeiding av 
arealplaner etter plan- og bygningsloven. God arealplanlegging er det viktigste virkemiddelet for å 
forebygge skader fra flom, erosjon og skred. PBL og TEK17 setter tydelige krav til sikkerhet mot flom, 
erosjon og skred ved planlegging og utbygging. Hensyn til klimaendringer skal også vurderes.  
 
Hensynet til flom må sees i sammenheng med lokal overvannshåndtering. Økt grad av utbygging i 
nedbørfeltet gir økt andel tette flater. Dette bidrar til raskere avrenning og krappere flomtopper 
nedstrøms. Dersom vassdraget ikke har kapasitet til å ta imot denne økte avrenningen, må det 
planlegges med tilstrekkelige fordrøyningstiltak i nedbørfeltet som kompenserer økningen. Dette må 
gjøres tidlig i planprosessen slik at det blir satt av tilstrekkelig areal til tiltakene. 
 
Planen må ta hensyn til anlegg som er planlagt eller har konsesjon etter energi- og vassdragslovgivnin-
gen. Hvis planen kommer i berøring med energiinteresser, bør berørte energiselskap involveres tidlig.  
Som et bidrag i vurderingen av hvordan tema innenfor NVEs forvaltningsområder kan ivaretas i 
planleggingen, har NVE lagt ved linker til noen av NVEs veiledere, retningslinjer og sjekkliste for 
reguleringsplaner. 
Dersom planarbeidet berører noen av temaene i sjekklista skal NVE ha planen på høring.  
NVE legger til grunn at kommunen vurderer om planen ivaretar nasjonale og vesentlige regionale 
interesser. I plandokumentene må det gå tydelig fram hvordan de ulike interessene er vurdert og 
innarbeidet i planen. 
 
Kommentar 
Området berøres ikke av flomsone for Sandsjøen. 
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Det går noen vannsig gjennom området, som også er registrert som flomveger. Ifm. planarbeidet er 
disse søkt hensyntatt, og deler av vegnettet og regulert infrastruktursone er lagt slik at de i framtiden 
skal kunne fungere som flomveger. Det er i bestemmelsene satt krav om at det ved søknad om tiltak 
skal redegjøres for lokal overvannshåndtering og sikring av flomveger. Overflatevann skal ledes til og gå 
i åpne grøfter langs vegene og/eller i areal regulert med infrastruktursone (H410_3). Det tillates 
rør/kulverter ifm. kryssing av veger.  
 
Planområdet ligger under marin grense, og iht. AREALIS består løsmassene av marine avsetninger. Det 
er midlertid noe fjell i dagen, og det er ikke registrert kvikkleire, alunskifer eller skredhendelser innenfor 
området. Erfaringer fra bygging i området tilsier at byggegrunnen skal være sikker. Det er imidlertid 
sikret i bestemmelsene at det skal foreligge dokumentasjon om sikker byggegrunn før tillatelse til tiltak 
kan gis. 
 
Ellers er NVEs sjekkliste gjennomgått ifm. planarbeidet. 
 
Eidsiva Nett AS, e-post sendt 09.08.19  
Eidsiva Nett (EN) har noe el-anlegg i ytterkant av planområdet som er vist på oversendt kartskisse (vist 
under pkt. 3.5 ovenfor). De ønsker at eksisterende el-anlegg ikke berøres av ny utbygging. Dersom noe 
må flyttes, må dette bekostes av utbygger så sant det ikke foreligger annen avtale. Ved graving nær 
kabler, vil EN etter forespørsel påvise kablenes nøyaktige beliggenhet. 
EN ber om å bli kontaktet i god tid før utbyggingen starter opp, slik at de kan planlegge 
strømforsyningen til det nye boligområdet inkl. avklares om det er ønskelig å kombinere ny 
strømforsyning med utbedring av noe av det eksisterende el-anlegget. 
 
Kommentar 
Merknaden er oversendt til tiltakshaver slik at føringer fra EN kan følges opp i den etterfølgende 
byggeprosessen. Det meste av ENs el-anlegg ligger utenfor planområdet og vil ikke berøres av tiltak iht. 
planen. Der anleggene ligger innenfor planområdet (deler av Øvre Viks veg) må disse hensyntas i det 
videre arbeidet. Ved omlegging av del av Øvre Viks veg må det avklares om noe av eksisterende el-
anlegg må flyttes. Dette vil bli detaljert og avklart ifm. tekniske planer og avklares med Eidsiva Nett. 
 
GIVAS IKS, e-post sendt 11.07.19 
GIVAS har vedlagt kart som viser vann- og avløpsledninger over tomten (vist under pkt. 3.5 ovenfor). 
Kartet kan være mangelfullt, og det må tas forbehold om nøyaktighet på ledningsnettet, men følgende 
kan merkes på nåværende tidspunkt: 

- I henhold til kartet går det en vann- og avløpsledning over tomten fra Nordbytunet. Denne er 
privat.  

- I henhold til kartet er det vannledninger rundt Viksbakken 10, og iht. kartet er disse også 
private. 

- Det er private avløps (- og vann?) ledninger til bebyggelsen i Øvre Viks veg (1-8). GIVAS har 
ingen kjennskap til hvor disse ledningene går, og om de eventuelt kommer i konflikt med det 
planlagte boligområdet.  

- GIVAS har kapasitet i ledningsnett nederst i Viksbakken, og et naturlig påkoblingspunkt for avløp 
vil være i kryss Sigurd Hoeks veg (kum merket 4892). 

- Avløpsnett som ønskes overtatt av GIVAS må utføres iht. GIVAS VA-norm. 
- Det må lages en plan for overvann. Overvann kan ikke føres til det kommunale overvannsnettet, 

og det forutsettes lokal overvannshåndtering. 
  
Med bakgrunn i at det går flere private ledninger over/ved tomten, anbefale GIVAS at det så tidlig som 
mulig gjøres en kartlegging for å fastslå hvor disse ligger, og om de eventuelt vil komme i konflikt med 
utbyggingen. 



3173_Mellom-Vik_Planbeskrivelse_20191209.docx 16 

Det er mulig rettigheter og plikter til disse ledningene er nedskrevet i avtaler, men GIVAS har ingen 
kjennskap til dette. Det anbefales videre at dette undersøkes nærmere. 
 
 
Kommentar 
Det er rekvirerte og utført innmåling av usikre grenser, og i den forbindelse ble det også forsøkt å 
kartlegge hvor eksisterende vann- og avløpsledninger ligger. Ifm. oppmåling stilte også en av naboene 
opp for mulig påvisning. Eksisterende ile/brønn som ligger i området ble målt inn, men nøyaktig 
kartlegging av vann- og avløpsledninger i planområdet ble ikke fastslått. Det må derfor ifm. 
prosjektering og bygging i området tas særlig hensyn til dette. Noen av de eksisterende ledningen går 
over arealer som er avsatt til boligformål, og som foreslås regulert til utbygging for boliger. Dette 
gjelder spesielt de private VA-ledningene fra Nordbytunet (detaljregulering for Viksbakken 2) som ligger 
over BKS2. I etterkant av merknader fra GIVAS har vi også mottatt er kart fra Nord-Odal kommunen 
hvor vannledningene fra Nordbytuner er lagt inn mer nøyaktig. Det er fremdeles noe usikkerhet ift., 
hvor ledningene ligger, og ved videre detaljering ifm. utbygging av de aktuelle områdene, må det 
vurderes om noen av ledningene må legges om, eller om det er mulig å plassere bebyggelse og anlegg 
slik at ledningene ikke berøres. Dette vil avklares ifm. søknad om tiltak og ved utarbeidelse av tekniske 
planer og avklares med GIVAS. Krav ift. overvann er innarbeidet i bestemmelsene i tillegg til at det er 
regulert infrastruktursone for å sikre flomveger. Både overvann, samt vann og avløp, inkl. 
påkoblingspunkt for dette vil også avklares ifm. tekniske planer. 
 
Juptjenn vannverk AS, e-post sendt 11.07.19 
Det er eksisterende ledninger fra Juptjenn vannverk SA innenfor reguleringsområde – disse må hensyn-
tas i arbeidet og det må gjøres en registrering av nøyaktighet og fullstendighet. Et framtidig påkoblings-
punkt for vann vil sannsynligvis være i nærheten av krysset mellom Øvre Viks veg og Sigurd Hoels Veg. 
 
Kommentar 
Det vises til kommentar til merknad fra GIVAS. 
 
 

5. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET  

5.1  Reguleringsformål og arealoppgave 

Hele planområdet utgjør 39 dekar med følgende arealfordeling på formål: 
 

Frittliggende småhusbebyggelse (inkl. eksister3ende boligeiendommer) 12,8 dekar 

Konsentrert småhusbebyggelse 20,3 dekar 

Lekeplass 820 m2 

Veg 4,5 dekar 

Gangveg 21 m2 

Landbruksformål 566 m2 

 
Ca. 17 m2 er regulert med sikringssone; frisikt og ca. 3,4 dekar er regulert med infrastruktursone.  
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 Detaljregulering datert 09.12.19 (plankartet er ikke målestokkriktig) 
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5.2 Bebyggelse og anlegg: 

- Frittliggende småhusbebyggelse (BFS1 – BFS2) 
Innenfor områdene som er regulert til frittliggende småhusbebyggelse kan det oppføres ene- og 
tomannsboliger. Boliger kan oppføres med gesimshøyde inntil 6,5 meter over gjennomsnittlig planert 
terreng, og utnyttelsesgrad er satt til maks %-BYA=25%. For tomtene 4, 5 og 6 er det krav om at 
boenhetene skal ha hovedfunksjonene (stue, kjøkken, soverom, bad og toalett) på inngangsplanet. Av 
dette følger at kravene til tilgjengelig boenhet gjelder for disse boenhetene, jf. plan- og bygningsloven 
og byggteknisk forskrift. Dette er de tomtene som har minst stigning.  
 

- Konsentrert småhusbebyggelse (BKS1 – BKS2) 
Innenfor områdene som er regulert til konsentrert småhusbebyggelse kan det oppføres flermanns-
boliger, kjede- og rekkehus samt tunbebyggelse. Boliger kan oppføres med gesimshøyde på inntil 7,0 
meter og utnyttelsesgrad er satt til maks %-BYA=40 og min. 30%. 
På samme måte er det satt krav om at 
minimum 50% av boenhetene innenfor BKS1 
og BKS2 skal ha hovedfunksjonene på 
inngangsplanet. Innenfor det enkelte delfelt 
BKS1 og BKS2 hvorav minimum 10 m2 skal 
være privat og minimum 20 m2 skal være 
felles. Uteoppholdsarealet kan løses på bakke-
plan, som balkong eller terrasse. Som en del 
av felles uteoppholdsareal skal det for hver 
bygningsgruppe etableres en felles møteplass 
inkludert nærlekeplass for de minste barna. 
Møteplassen skal ha en størrelse på minimum 
200 m2 og være godt egnet til formålet. 
Nærlekeplassen skal minimum inneholde 
sandkasse, lekeapparat, benk og bord. Arealet 
tilknyttet hver bygningsgruppe skal være 
ferdigstilt før boligene tas i bruk. 
Det er satt krav om at det gjennom BKS1 skal 
sikres og opparbeides gangforbindelse mot 
Viksbakken. 
 
Illustrasjonsplan 
Det er laget en illustrasjonsplan som viser 
hvordan området kan utvikles.  
Illustrasjonsplanen viser hvordan veger, 
gangforbindelse, grønnstruktur og lekeplasser 
kan løses i området, samt hvordan ny 
bebyggelse kan plasseres -både på 
enkelttomtene og innenfor områder med 
konsentrert bebyggelse.  
 
Det bemerkes at dette kun er en illustrasjon 
som viser mulig utbygging, og at nærmere 
planlegging og detaljering vil gjøres ifm. 
søknad om tiltak/ rammesøknad for den 
enkelte tomt/det enkelte område.  

          Illustrasjonsplan datert 21.05.19, revidert 20.06.19 (ikke målestokkriktig) 
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Bestemmelser  
Det er rekkefølgebestemmelser ift. nødvendig infrastruktur (avløps- og vannforsyningsanlegg samt 
anlegg for overvannshåndtering), utarbeidelse av tekniske planer, samt opparbeidelse av regulert 
lekeplass samt fellesarealer og fellesanlegg for BKS1 og BKS2. 
 
I fellesbestemmelsene er det krav om at det skal lages detaljert utomhusplan f ifm. søknad om tiltak. 
Det er videre krav ift. parkering for sykkel og bil inkl. HC-parkering, estetikk, terrengtilpasning og 
tilpasning/hensyn til tilliggende områder og bebyggelse. Det er også bestemmelser ift. støy, 
overvannshåndtering, tilknytning til vann og avløp og fremføring av ledningsnett.       
 

- Lekeplass (Lek) 
Det er regulert et areal på ca. 820 m2 til lekeplass. Lekeplassen skal være felles for boligene innenfor 
BFS1, men skal være tilgjengelig for allmennheten. Det er regulert forbindelse fra vegen o_SV1 og fram 
til lekeplassen.  
Det er krav om at lekeplassen skal planeres og tilsåes, og tilrettelegges med minimum et lekeapparat og 
sitteplasser. Eventuell opparbeidelse innenfor områdene skal skje etter prinsippet om universell 
utforming. 

5.3 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur: 

 -Veg (o_SV1, o_SV2 og SV3) 
o_SV1 er regulert til offentlig veg og vil bli en videreføring av Øvre Viks veg, mens Øvre Viks veg (VS3) 
er koples på med kryss fra o_SV1. En kortere strekning av Øvre Viks veg vil derfor måtte legges noe 
om. Regulert offentlig veg o_SV2 vil være adkomst for del av BFS1 og BKS1. 
Adkomst til BKS1 vil være fra o_SV1 og o_SV2, mens BKS2 vil ha adkomst fra o_SV1. Nærmere antall 
og plassering av avkjørsler til disse feltene vil avklares ifm. søknad om tillatelse til tiltak/rammetillatelse.  
 
Det står i bestemmelsene at vegene skal ha åpne grøfter for overvannshåndtering, men det tillates 
rør/kulverter ifm. kryssing av veger.   

5.4 Landbruks-, natur- og friluftsformål: 

 - landbruk 
Deler av Øvre Viks veg foreslås regulert lagt om forbi tunet på landbrukseiendommen gnr. 13 bnr. 4 
samt ifm. ny kryssløsning mellom o_SV1 og SV3. Arealet som ligger mellom ny regulert veg og tunet er 
regulert til landbruksformål. 

5.5 Hensynssoner: 

 - Sikringssone; frisiktsone (H140_1 – 2 - inngår i andre formål) 
I forbindelse med kryss er det regulert frisiktsoner. Innenfor frisiktsonene tillates det ikke sikthindrende 
gjenstander høyere enn 0,5 meter over tilstøtende vegers nivå.  
 

- Infrastruktursone (H410_3 - inngår i andre formål) 
I områdene der det i dag går vannsig er det regulert en infrastruktursone. Denne skal sikre flomveger 
gjennom planområdet. Det skal legges til rette for lokal overflatedrenering i åpne grøfter langs vegene 
og innenfor infrastruktursone (H_410-3) jft. bestemmelsenes pkt. 6.2.  
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6. KONSEKVENSER AV TILTAKET 

6.1 Konsekvenser i forhold til gjeldede planer og overordnede føringer og retningslinjer 

”Detaljregulering for Mellom-Vik boliger” er vurdert i forhold til overordnede føringer og retningslinjer. 
Disse skal være et virkemiddel knyttet til plan og bygningsloven, og har som hensikt å formidle statlig 
politikk for planlegging i fylker og kommuner. 

6.1.1 Kommuneplanens arealdel og gjeldende reguleringsplaner 

Området er i kommuneplanen avsatt til framtidig boligformål, og detaljreguleringen er dermed i samsvar 
med dette. 
 
Planområdet inngår ikke i gjeldende reguleringsplaner, men plangrensen er tilpasset tilliggende planer. 

6.1.2 Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 
(SPR-BAT) 

SPR-BAT skal legges til grunn for planlegging og utøvelse av myndighet etter plan og bygningsloven. 
Hensikten med retningslinjene er å oppnå samordning av bolig-, areal- og transport-planleggingen og 
bidra til mer effektive planprosesser. Planlegging av arealbruk og transportsystem skal fremme 
samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. 
Planleggingen skal bidra til å utvikle bærekraftige byer og tettsteder, legge til rette for verdiskaping og 
næringsutvikling, og fremme helse, miljø og livskvalitet. 
Utbyggingsmønster og transportsystem bør fremme utvikling av kompakte byer og tettsteder, redusere 
transportbehovet og legge til rette for klima- og miljøvennlige transportformer. Det er et mål at veksten 
i persontransporten i storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange. 
Planleggingen skal legge til rette for tilstrekkelig boligbygging i områder med press på boligmarkedet, 
med vekt på gode regionale løsninger på tvers av kommunegrensene 
 
Kommentar: 
Det nye boligområdet ligger like ved barneskole og barnehage, og det er kort avstand til Sand sentrum. 
Vegsystemet som er planlagt gir mulighet for gode og arealeffektive løsninger, samtidig som gangfor-
bindelser bidrar til trafikksikre løsninger for myke trafikanter.  
I underkant av 1/3 av de nye boligarealene reguleres som frittliggende småhusbebyggelse med tillatt 
utnyttelse på 25% BYA, mens drøyt 2/3 av de nye boligarealene skal være konsentrert småhusbe-
byggelse med utnyttelse på maks. 40% BYA og min. BYA på 30%. Dette gjør at området totalt sett vil 
få en relativt høy utnyttelse i forhold til tilsvarende boligområder i Nord-Odal, noe som også er viktig når 
det er utbygging på dyrka mark. Løsningene i reguleringsplanen legger opp til klare grenser mellom 
bebygde områder og landbruks-, natur- og friluftsområder, naturinngrepene er samlet.  
Vi mener SRP-BAT er ivaretatt på en god måte. 

6.1.3 Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen 
(PRP-BU) 

Formålet med RPR-BU er å: 
- synliggjøre og styrke barn og unges interesser i all planlegging og byggesaksbehandling etter plan- og 
bygningsloven. 
- gi kommunen bedre grunnlag for å integrere og ivareta barn og unges interesser i sin løpende 
planlegging og byggesaksbehandling. 
- gi et grunnlag for å vurdere saker der barn og unges interesser kommer i konflikt med andre 
hensyn/interesser. 
 
Videre heter det under Krav til fysisk utforming at følgende skal vies spesiell oppmerksomhet: 
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A: Arealer og anlegg som skal brukes av barn og unge skal være sikret mot forurensning, støy, 
trafikkfare og annen helsefare. 

B: I nærmiljøet skal det finnes arealer hvor barn kan utfolde seg og skape sitt eget lekemiljø. Dette 
forutsetter blant annet at arealene: 
- er store nok og egner seg for lek og opphold 
- gir muligheter for ulike typer lek på ulike årstider 
- kan brukes av ulike aldersgrupper, og gir muligheter for samhandling mellom barn, unge og 
voksne 

C: Kommunene skal avsette tilstrekkelige, store nok og egnet areal til barnehage. 
D: Ved omdisponering av arealer som i planer er avsatt til fellesareal eller friområde som er i bruk eller 

er egnet for lek, skal det skaffes til veie fullverdig erstatning. Erstatning skal også skaffes ved 
utbygging eller omdisponering av uregulert areal som barn bruker som lekeareal, eller dersom 
omdisponering av areal egnet for lek fører til at de hensyn som er nevnt i punkt B ovenfor, for å 
møte dagens eller framtidens behov ikke blir oppfylt. 
 

Kommentar: 
Som nevnt er det svært kort avstand til Sand sentralskole og Møllerbakken barnehage, og det legges 
opp til forbindelser fra boligområdet og til Viksbakken for myke trafikanter, slik at de enkelt skal kunne 
komme seg til skolen og barnehagen.  
 
Innenfor planområdet er det regulert en felles lekeplass på ca. 820 m2. Lekeplassen skal minimum 
inneholde et lekeapparat og sitteplasser.  
For områdene med konsentrert bebyggelse er det krav om at det skal avsettes minimum 40 m2 
uteoppholdsareal pr. boenhet, hvorav minimum 10 m2 skal være privat og minimum 20 m2 skal være 
felles. Uteoppholdsarealet kan løses på bakkeplan, som balkong eller terrasse. Uteoppholdsarealet skal 
være ferdigstilt før boligene tas i bruk. Som en del av felles uteoppholdsareal skal det for hver 
bygningsgruppe etableres en felles møteplass inkludert nærlekeplass for de minste barna. Møteplassen 
skal ha en størrelse på minimum 200 m2 og være godt egnet til formålet.  
Boligtomtene er planlagt med en størrelse som gjør at det vil bli gode utearealer for lek og opphold.  
Det er også større sammenhengende friluftsområder med både skog og vann like ved planområdet. 
Disse har gode rekreasjonsmuligheter både sommers- og vinterstid.  
 
Barn og unges interesser synes godt ivaretatt i planen. 

6.1.4 Universell utforming 

Planområdet har stedvis en del stigning, og det kan på deler av området være krevende å tilrettelegge 
for universell tilgjengelighet. På tomtene som er regulert til frittliggende småhusbebyggelse, og som har 
minst stigning (tomt nr. 4, 5 og 6), er det krav om at boenhetene skal ha hovedfunksjonene (stue, 
kjøkken, soverom, bad og toalett) på inngangsplanet. Dette betyr at kravene til tilgjengelig boenhet 
gjelder for disse boenhetene. På samme måte er det satt krav om at minimum 50% av boenhetene 
innenfor BKS1 og BKS2 skal ha hovedfunksjonene på inngangsplane. I bestemmelsene er det også 
sikret at det skal avsettes biloppstillingsplasser for bevegelseshemmede.  

6.2 Eksisterende bebyggelsesstruktur og anlegg 

Nærliggende bebyggelse består fortrinnsvis av frittliggende småhus og landbruksbebyggelse, men det er 
også en tremannsbolig under oppføring like nord for området.  
 
Planforslaget tilrettelegger for frittliggende og konsentrert småhusbebyggelse med byggehøyder og 
utnyttelsesgrad som vil samsvarer godt med omkringliggende bebyggelse.  
 
Da siktlinjer, solforhold og utsikt er viktige elementer ved byggingen av nye boenheter, sikrer 
bestemmelsene at det ved søknad om tiltak skal redegjøres for hvordan disse forholdene er ivaretatt, 
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også for bakenforliggende bebyggelse. Kommunen kan også sette krav om at det skal utarbeides en sol-
/skyggeanalyse som viser tiltakets virkning på utearealer og bebyggelse. I bestemmelsene er står det 
også at kommunen skal påse at bebyggelsens form, fasader og materialbruk gir gode estetiske 
løsninger, er godt terrengtilpasset og at området framstår med et helhetlig uttrykk. Frittstående 
garasjer, boder, levegger og gjerder skal ha materialbruk og farger tilpasset bolighuset, og bebyggelsen 
skal ha ikkereflekterende taktekking. Dette er innarbeidet i bestemmelsene for å sikre at ny bebyggelse i 
minst mulig grad skal gi negative konsekvenser for eksisterende bebyggelse. 

6.3 Veg- og trafikkforhold 

Planområdet vil få adkomst fra Nord-Odalevegen (fv. 24), via Sigurd Hoels veg og Øvre Viks veg. 
Samtidig er det lagt opp til forbindelser fra boligfeltet til Viksbakken. Dette vil både sikre enkelt adkomst 
til skolen og barnehagen, men sikrer også at gående og syklende som skal i retning Sand, ledes 
nordover og inn på Viksbakken. Dette vil bidra til å redusere sjansen for at de velger å gå eller sykle 
langs fylkesvegen, der det ikke er gang- og sykkelveg.  
 
Den interne vegen gjennom området (o_SV1) er regulert til offentlig veg. Da dette er hovedvegen til 
boligfeltet er den planlagt som en forlengelse av østre del av Øvre Viks veg. Øvre Viks veg foreslås 
dermed lagt noe om, slik at vegen (sørøstre del av SV3) kobles med kryss fra o_SV1. Denne løsningen 
vil også være positiv tunet på gnr. 13 bnr. 4, da Øvre Viks veg i dag går svært nær bolighuset. Slik 
vegen er vist i planen vil vegen trekkes lenger unna bolighuset på tunet.  
 
o_SV1 er søkt lagt naturlig i terrenget, slik at den følger et av «dragene» som går gjennom området. Da 
vil åpne veggrøftene kunne bli en del av overvannsystemet og fungere som flomveger. Vegen avsluttet i 
nord med en vendehammer, som også kan benyttes som adkomst til BKS1. Slik o_SV1 er planlagt, vil 
den enkelt kunne videreføre nordover hvis gnr. 34 bnr. 5 også skal utvikles med boliger i samsvar med 
kommuneplanen. En mulig videreføring av vegen er vist i illustrasjonsplanen datert 21.05.19, revidert 
20.06.19. Inntil dette blir aktuelt, vil vendehammeren sikrer snumulighet bl.a. for renovasjonsbil. 
 
o_SV2 er regulert som offentlig veg, og planlagt som adkomst tildel av BFS1 og BKS1. Det er forbindes 
for myke trafikanter fra o_SV2 mot Viksbakken.  
 
SV3 er del av Øvre Viks veg, og vil være adkomst for boligtomtene BFS2 i tillegg til eksisterende 
eiendommer som har adkomst fra denne i dag.  
 
Det er ikke åpnet for at ny bebyggelse skal ha adkomst fra Viksbakken.  
 
Det er krav om at det for frittliggende småhusbebyggelse skal avsettes minimum 2 biloppstillingsplasser 
pr. boenhet. For konsentrert småhusbebyggelse skal det avsettes minimum 1,5 biloppstillingsplasser pr. 
boenhet. For parkering med inntil 10 biloppstillingsplasser skal det være avsatt minimum 1 parkering for 
forflytningshemmede, og for parkering med flere enn 10 biloppstillingsplasser skal minimum 10 % være 
reservert forflytningshemmede. 
For konsentrert småhusbebyggelse skal det også avsettes 2 sykkelparkeringsplasser pr. boenhet. Disse kan 
opparbeides som fellesanlegg, men skal fortrinnsvis plasseres nær boligenes inngang 

6.4 Kommunal og teknisk infrastruktur 

Nye boliger skal ha tilkobling til det offentlige avløpsnettet og felles vannverk. Det sikres i bestemmelsene at 
det må lages tekniske planer for veg, vann, avløp og overvann ifm. søknad om tiltak.  
 
Som nevnt ovenfor går det private vann- og avløpsledninger over planområdet, og noen av disse vil trolig 
komme i konflikt med framtidig utbygging. Ved nærmere detaljering og prosjektering må det avklares om de 
aktuelle ledningene må legges om ifm. utbyggingsprosjektet, eller om man kan legge bebyggelse og anlegg 
slik at de ikke kommer i konflikt med eksisterende ledninger.  
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Ved omlegging av del av Øvre Viks veg vil man også trolig komme i konflikt med eksisterende EL-kabler. 
Dette må avklares ved nærmere detaljering og tekniske planer.   
 
Eneboligtomtene vil ha private avfallsløsninger.  
Renovasjonsløsning for områdene med konsentrert bebyggelse må planlegges og vises i 
situasjonsplanen som skal utarbeides ifm. søknad om tiltak/rammesøknad, men det er krav om at 
nedgravde avfallsbrønner skal benyttes som renovasjonsløsning for disse områdene.  

6.5 Offentlige og private servicefunksjoner 

Det nye boligområdet ligger med kort avstand til både skole, barnehage og Sand sentrum med privat og 
offentlig tjenestetilbud, og det er planskilt kryssing under fylkesvegen for å komme til sentrum. Det 
ligger dermed godt til rette for at beboerne kan gå og sykle.  

6.6 Frilufts-, leke- og rekreasjonsområder 

Selve planområdet er et jorde, og er ikke benyttet til rekreasjons- eller friluftformål.  
Nært boligfeltet er det som nevnt store sammenhengende skogs- og nærfriluftsområder, med fine tur- 
og rekreasjonsmuligheter både sommers- og vinterstid. Også Sandsjøen, Råsen og Storsjøen er 
attraktive friluftsområder som benyttes til bading, fisking, padling og roing.  
 
I tillegg til at det innenfor selve boligområdet vil opparbeides lekeplasser, er det også uteområder ved 
skolen og barnehagen som kan benyttes utenom åpningstidene. I Sand sentrum er det opparbeidet et 
turvegnett, og like nord for sentrum er det et idrettsanlegg med flere baner. Alt dette ligger innen 
gangavstand fra planområdet, og vil være en positiv ressurs for de nye beboerne.  

6.7 Terrengforhold, landskap, vegetasjon og lokalklima 

Terrenget innenfor området heller med hovedretning mot sør og det er flott utsikt mot Sandsjøen. Dette 
tilsier at bebyggelse vil kunne få flotte sol- og utsiktsforhold. Da siktlinjer, solforhold og utsikt er viktige 
elementer ved byggingen av nye boenheter, er det satt krav i bestemmelsene om at det ved søknad om 
tiltak skal redegjøres for hvordan disse forholdene ivaretas. Dette gjelder også for bakenforliggende 
bebyggelse, som også ligger utenfor planområdet. Kommunen kan også sette krav om at det skal 
utarbeides sol-/skyggeanalyse som viser tiltakets virkning på utearealer og bebyggelse. 
 
Hovedvegen gjennom området (o_SV1) er som nevnt søkt lagt slik at den følger terrenget. Det må 
likevel påregnes noe terrenginngrep ifm. anleggelse av veger og bygging inne på området.  
For å minimere inngrepene er det i bestemmelsene satt krav om at skjæringer og fyllinger på den 
enkelte tomt ikke skal være høyere enn 1,5 m målt vertikalt fra topp til bunn av skjæring/fylling. 
Fyllingsfot og topp skjæring skal ligge minimum 1 meter fra tomtegrense mot naboeiendom og veg.  
 
Det er kun gras og urteaktige vekster innenfor området, og det er dermed ikke aktuelt å ta vare på 
eksisterende vegetasjon.  
 
Nye tiltak som følge av planen vil ikke påvirke lokalklimaet i særlig grad.  

6.8  Vann og vassdrag 

Planområdet ligger som nevnt på en høyde som tilsier at det ikke er utsatt for flomfare fra Sandsjøen.  
 
Det går ingen bekker eller elver gjennom området, men det er noen vannsig som også er registrert som 
flomveier. Det er derfor viktig av sikre at overvann i og gjennom området blir håndtert på en god og 
trygg måte. Det er i bestemmelsene krav om at det skal utarbeides tekniske planer, og at det ved 
søknad om tiltak skal redegjøres for lokal overvannshåndtering og sikring av flomveger. Overflatevann 
skal ledes til og gå i åpne grøfter langs vegene og/eller i areal regulert med infrastruktursone (H410_3). 
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Vegene skal ha åpne grøfter for overvannshåndtering, men det tillates rør/kulverter ifm. kryssing av 
veger. Vegen som er regulert gjennom området (o_SV1) er lagt slik at vannet naturlig vil kunne ledes i 
grøftene på vestsiden av vegen. I tillegg er den regulerte infrastruktursonen H410_3 lagt der de mest 
markerte vannsigene er i dag.   

6.9  Grunnforhold 

Området ligger under marin grense og løsmassene består av marine avsetninger, men det er fjell i 
dagen flere steder. Det er ikke registrert skredhendelser, og bygging i nærområdet har ikke medført 
problemer. På lik linje som ved utarbeidelse av detaljregulering for Sand sentrum, er det vurdert ikke å 
være nødvendig med geotekniske undersøkelser ifm. planarbeidet, men sikret i bestemmelsene at det 
må foreligge dokumentasjon om sikker byggegrunn før det kan gis tillatelse til tiltak.  

6.10 Miljøbelastninger som følge av planen 

Som nevnt under pkt. 3.10 ovenfor er ikke planområdet utsatt for verken forurensning eller støy over 
gjeldende grenseverdier. 
Selv om det nye boligområdet vil generere økt trafikk både på tilførselsvegene (Nord-Odalsvegen og del 
av Sigurd Hoels veg) samt innenfor selve boligfeltet, anses dette å være lite, og det vil ikke medfører 
støy eller forurensning ut over gjeldende grenseverdier. 
 
Det er i bestemmelsene krav om at avløp fra bygningene innenfor planområdet skal tilkobles det 
offentlige avløpsnettet og felles vannverk. Videre er det krav om håndtering av overvann. Nærmere 
detaljering av vann-, avløps- og overvannsløsninger vil vurderes og behandles ifm. tekniske planer.  
 
Området er som nevnt registrert med moderat til lav aktsomhet ift. radon, men radonforebyggende 
tiltak vil uansett bli vurdert ifm. byggesak. 
 
Hva slags energiløsninger som velges for det enkelte byggeprosjekt vil avklares ifm. søknad om tiltak. 

6.11 Verneinteresser 

Det er verken registrert fornminner eller SEFRAK-registrerte bygg innenfor planområdet, så tiltak iht. 
planen vil ikke påvirke kjente verneinteresser. Det er likevel i bestemmelsene innarbeidet et punkt i 
forhold til evt. ukjente automatisk fredete kulturminner. 

6.12 Biologisk mangfold/vilt/grøntstruktur 

Tiltakene som følge av reguleringsplanen vil ikke påvirke biologisk mangfold, viktige arter eller 
naturtyper, vilt, verneområder, inngrepsfri natur, kulturlandskap eller friluftsliv i negativ forstand.  
Det vises også til egen sjekkliste ift. Naturmangfoldloven som vedlegges. 

6.13 Landbruksinteresser 

Det alt vesentlige av planområdet er registrert som dyrka mark. På mesteparten av arealet dyrkes det i 
dag gras, mens deler av arealene ikke dyrkes da vannsig gjør at stedvis er fuktig, og dermed er lite 
egnet til dyrkning. En utbygging av området vil medføre avgang av dyrka mark, men områdene er 
allerede omdisponert i kommuneplanens arealdel.  

6.14 Risiko og sårbarhet 

Når kommunen gjennomfører planprosesser knyttet til plan- og bygningsloven skal det innarbeides en 
risiko- og sårbarhetsanalyse. Det heter bl.a. at ”De forhold som analysen avdekker, som kan være av 
interesse i en arealplanprosess, skal være med som en premiss når vedtak om arealbruken fattes. 
Analysen skal rette fokus mot risikoegenskaper ved arealet og eventuelt fremheve om endringer som 
planen medfører av arealet endrer risiko for mennesker, miljø og materielle verdier, ev for andre 
objekter i og rundt det planlagte tiltaket.”  
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Kommentar: 
Risiko og sårbarhet er vurdert i egen ROS-analyse som følger som vedlegg.  
De punktene hvor det antas at tiltak i henhold til planen kan medføre uønsket hendelse eller forhold, er 
omtalt i ROS-analysen og/eller i planbeskrivelsen. 
Hovedkonklusjonen er at endringene som planen medfører av arealet, ikke endrer risiko for mennesker, 
miljø og materielle verdier i særlig negativ retning, og der det er potensiell risiko er det foreslått 
avbøtende tiltak. 
 
 
 

 
 

Gardermoen, 09.12.19 
 

Ragnhild Storstein  
Arealplanlegger, Plan1 AS  

 
 
 
 
Vedlegg:  

- Kopi av alle innkomne merknader ifm. varsel om oppstart  
- Risiko- og sårbarhetsanalyse datert 09.12.19 
- Sjekkliste ift. Naturmangfoldloven datert 09.12.19 
- Illustrasjonsplan datert 21.05.19, revidert 20.06.19 

 


