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Reguleringsplan 20200001 - FV 24 Sand-Bruvoll - Planvedtak 

 
Rådmannens innstilling: 
Kommunestyret vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 reguleringsplan for fylkesveg 
24 Sand-Bruvoll datert 12.10.2020, med tilhørende bestemmelser datert 12.10.2020. 

 
01.12.2020 Formannskapet 
 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
FS-091/20 Vedtak: 
Kommunestyret vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 reguleringsplan for fylkesveg 
24 Sand-Bruvoll datert 12.10.2020, med tilhørende bestemmelser datert 12.10.2020. 

 
 
16.12.2020 Kommunestyret 
 
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 
 
KS-106/20 Vedtak: 
Kommunestyret vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 reguleringsplan for 
fylkesveg 24 Sand-Bruvoll datert 12.10.2020, med tilhørende bestemmelser datert 12.10.2020. 

 
 
Saksopplysninger: 
Statens vegvesen og Innlandet fylkeskommune har med hjemmel i plan- og bygningslovens § 3-7, 
utarbeidet forslag til reguleringsplan for fylkesveg 24, fra Sør-Odal grense til Bruvoll. Dette innebærer 
at Statens vegvesen og Innlandet fylkeskommune har stått for reguleringsprosessen frem til vedtak i 
kommunestyret.   



 
Planarbeidet ble varslet igangsatt 05.01.2018. Forslag til reguleringsplan ble lagt ut til første gangs 
offentlig ettersyn 30.04.2018 og andre gangs offentlig ettersyn 04.07.2019. Det er etter dette 
foretatt justeringer i planforslaget slik det fremgår av justert plandokument datert 14.10.2020. 
Planen ble sendt til sluttbehandling i kommunen ved brev datert 08.07.2020 og 22.10.2020. 
 
Formålet med planarbeidet er å legge til rette for utbedringer på fylkesveg 24 fra Sør-Odal grense til 
Bruvoll, samt legge til rette for gang- og sykkelveg fra Sand til Dagfinrud. På grunn av uklarheter i 
plangrunnlaget på strekningen Sand – Bruvoll, ble planen i sluttfasen av planarbeidet delt i to planer. 
Reguleringsplan for strekningen Sør-Odal grense til Sand ble vedtatt av kommunestyret 10.06.2020.   
I gjeldende sak legges strekningen Sand til Bruvoll frem for behandling. På grunn av at planen har 
blitt delt i to har planen for strekningen Sand til Bruvoll blitt tildelt ny planID: 20200001. 
 
Reguleringsplanen legger til rette for utbedringer av vegen med sidearealer, samt nødvendig 
vedlikehold. Det er også lagt til rette for omlegging av noen avkjørsler. Det legges videre til rette for 
gang- og sykkelveg mellom Sand og Dagfinrud.  
 
Reguleringsplanen erstatter delvis følgende planer: 
 
Plan-ID 20090001 Prestegårdsjordet 
Plan-ID 19910001 Sand sentrum 
Plan-ID 20080001 Syverstuen boligområde 
Plan-ID 19850001 Korsholen 
 
Ytterligere redegjørelse fremgår av vedlagte planbeskrivelse med tilhørende dokumenter. 
 
Saksvurdering:  
Behovet for utbedringer på fylkesveg 24 er stort og foreliggende reguleringsplan åpner for at 
utbedringstiltak på og langs vegen kan gjennomføres. Dette vurderes som formålstjenlig med tanke 
på å ivareta vegkonstruksjonen, sikre god fremkommelighet og trafikksikkerhet. De endringer i 
avkjørsler som planen åpner opp for, vurderes som hensiktsmessige med tanke på å bedre 
trafikksikkerheten.  
 
Ny gang- og sykkelveg mellom Sand og Dagfinrud vil også bedre trafikksikkerheten betydelig.  Gang- 
og sykkelvegen vil innebære at rundt 40 eneboliger får trygg gangadkomst til sentrum, skole og 
fritidsaktiviteter.   
 
Øvrige vurderinger fremkommer av vedlagte planbeskrivelse med tilhørende plandokumenter 
 
Konklusjon: 
Rådmannen anbefaler kommunestyret å vedta reguleringsplan for fylkesveg 24 Sand-Bruvoll datert 
12.10.2020, med tilhørende bestemmelser datert 12.10.2020. 
 
  
 
Saken er elektronisk godkjent av leder. 
 
Vedlegg:   
03.11.2020 Anmodning om sluttbehandling datert 22.10.2020 1484004 
03.11.2020 Anmodning om sluttbehandling datert 08.07.2020 1484005 
23.10.2020 Justert plandokument.pdf 1482750 
04.02.2020 Planbeskrivelse 1455673 
23.10.2020 Plankart.pdf 1482748 
03.11.2020 Reguleringsbestemmelser 1484006 



04.02.2020 Merknadsrapport 2.gangs høring 1455676 
04.02.2020 Merknadsrapport 1.gangshøring 1455679 
04.02.2020 Innspillrapport planoppstart 1455678 
04.02.2020 Risiko- og sårbarhetsanalyse 1455677 
03.11.2020 Snitt nærføring gang- og sykkelveg.pdf (L)(322277) 1484007 
04.02.2020 Støynotat 1455680 
04.02.2020 Normalprofil 1455681 
23.10.2020 Fv24Bruvoll 1482864 
 
 
 
Saksdokumenter: 
Vedlegg til oversendelse: Anmodning om sluttbehandling av reguleringsplanen for fv.25 Sand- Bruvoll 
Reguleringsplanen for FV 24 Sand - Bruvoll - Anmodning om sluttbehandling 
Reguleringsplan 20180001 - FV24 Sand - Bruvoll - Sosifil 
Reguleringsplanen for fv. 24 Sand - Bruvoll. Anmodning om sluttbehandling 
 
 
 
 


