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Reguleringsplan 19870001 Sand vest. Spørsmål om endring av reguleringsplan 

 
Rådmannens innstilling: 
Formannskapet stiller seg positive til det foreslåtte planarbeidet, og anbefaler at det varsles 
planoppstart i samsvar med plan- og bygningslovens § 12-8.  

 
02.04.2019 Formannskapet 
 

Rådmannens innstilling enstemmig vedatt. 
 
FS-021/19 Vedtak: 

Formannskapet stiller seg positive til det foreslåtte planarbeidet, og anbefaler at det varsles 
planoppstart i samsvar med plan- og bygningslovens § 12-8.  

 
 

Saksopplysninger: 
I brev mottatt 29.01.2019 ber landskapsarkitekt Hanne Karin Tollan på vegne av Block Watne om 
oppstartsmøte for omregulering av deler av reguleringsplan Sand vest. Forespørselen gjelder 
omregulering av gnr. 34, bnr. 232 fra ene- og tomannsboliger til flermannsboliger, og samtidig øke 
utnyttelsesgraden fra U-grad = 0,15 til U-grad = 0,33 som tilsvarer % BYA = 40 %. Forslagstillers 
redegjørelse for planene og oppstart av planarbeid følger vedlagt.  
 
Bakgrunn 
Block Watne søkte i brev datert 08.01.2018 om riving av låve på gnr. 34, bnr. 232, og i den 
forbindelse ble naboene i området varslet om de videre utbyggingsplanene for eiendommen. Det 
innkom to merknader til planene. Merknadene følger vedlagt. Det ble i administrativt vedtak 
datert 09.01.2018 gitt rivingstillatelse av låve.  
 
I brev datert 12.03.2018 fremmet Block Watne forslag om mindre endring av reguleringsplan med 
hensikt å gjennomføre utbygging av flermannsboliger på tomta. Administrasjonen i Nord-Odal 
kommune vurderte i brev datert 14.06.2018, at foreslåtte endring ikke kunne behandles etter 



reglene om mindre endring, men måtte fremmes som endring av reguleringsplan, jf. plan- og 
bygningslovens § 12-14, 1 ledd. I brevet fremkommer følgende vurdering:  
 
«Administrasjonen mener at en høyere utnyttelse av sentrumsnære tomter er i tråd med både 
nasjonale retningslinjer og kommunale målsettinger. Det aktuelle boligområdet består imidlertid 
av frittliggende eneboliger, og området preges følgelig av dette. En utnyttelse som planlagt vil 
medføre en betydelig høyere utnyttelse av tomta, over en fordobling av U-graden. Det vil videre 
åpnes for en annen type bebyggelse enn det som er hjemlet i planen.  
 
Administrasjonen vurderer det slik at en «mindre endring» av planen med tanke på å innpasse 
konsentrert småhusbebyggelse som omsøkt, kan ligge innenfor plan- og bygningslovens § 12-14, 2. 
ledd. Utnyttelsesgraden ligger imidlertid så langt over vedtatt utnyttelse at det vurderes til å gå 
utover hovedrammene for planen, og derfor bør vurderes mer overordnet og i en større 
sammenheng. I vurderingen ligger også de merknader som er kommet fra naboene i området i 
forbindelse med byggesaken. Det kan ikke legges til grunn at de endringer som foreslås ikke er 
spesielt konfliktfylte.  
 
En endring som foreslått må fremmes i henhold til plan- og bygningslovens § 12-14, 1. ledd. Dette 
er en prosessuell avgjørelse som ikke kan påklages.» 
 
Administrasjonens brev følger vedlagt. 
 
Forslag til endring 
Som følge av administrasjonens konklusjon fremmer Block Watne saken i henhold til plan og 
bygningslovens § 12-14, 1. ledd. Møte med forslagstiller og plankonsulent ble avholdt 22.02.2019. 
Plansaken ble gjennomgått og administrasjonen konkluderte i møtet med at spørsmål om 
planoppstart legges frem for formannskapet for vurdering. 
 
Reguleringsplan for Sand vest dekker hoveddelen av boligfeltet i Sagstulia. Området er regulert for 
ene- og tomannsboliger og i all hovedsak er feltet oppført med eneboligbebyggelse. 
Utnyttelsesgraden i reguleringsplanen er satt til U-grad = 0,15.  Den aktuelle tomta ligger i 
ytterkant av boligområdet med direkte avkjøring til Viksbakken.  
 
Block Watne ønsker å endre reguleringsplanen for det aktuelle tomta fra eneboliger og 
tomannsboliger til flermannsboliger og øke utnyttelsesgraden til % BYA = 40 % tilsvarende U-grad 
= 0,33. Hensikten er å bygge ut seks eneboliger i to kjeder orientert mot hverandre og 
sammenbygget med carport og bod. De tre kjedeboligene på nordre del av tomta er i to etasjer 
mens de tre kjedeboligene mot sør er i en etasje. Foreløpige planer og redegjørelser følger vedlagt.  
 
Saksvurdering:  
Den aktuelle tomta ligger i et etablert boligområde med hovedsakelig eneboligbebyggelse. 
Gjeldende reguleringsplan gir rom for ene- og tomannsboliger. Den aktuelle tomta er relativt stor, 
noe som betyr at en utbygging av fire boenheter på arealet ville kunne vært i samsvar med planen. 
Det kommunen må ta stilling til er om det er ønskelig å øke utnyttelsen ytterligere.   
 
Sagstulia har en beliggenhet som er sentral i forhold til sentrum og skole og det er slik rådmannen 
ser det ønskelig med en høy utnyttelse i området. I forbindelse med regulering av Viksbakken 2 ble 
det fra kommunens side anbefalt flermannsboliger. Hovedargumentasjonen for dette var sentral 
beliggenhet samt bruk av dyrket mark. Formannskapet vedtok 20.08.2018 mindre endring av 
reguleringsplan Viksbakken 2, og med det ble det åpnet for tremannsbolig innenfor dette området. 
Kommuneplanens arealdel åpner for videre utbygging av området vest for Viksbakken, og det må 
forventes krav om høy utnyttelse også her.  
 
Slik rådmannen ser det vil arealer så nært knyttet til sentrum være aktuelle for tettere utnyttelse. 



Spørsmålet blir imidlertid om utnyttelsen også skal økes i etablerte boligområder. Rådmannen 
mener her at overordnede føringer for samlet areal og transportplanlegging må legges til grunn. 
Det er en målsetting om å unngå bruk av dyrket mark til utbygging, og da må det også ses på om 
allerede bebygde områder kan utnyttes på en mer effektiv måte. Økningen i antall boliger ønskes i 
tilknytning til sentrumsfunksjoner, skole og kollektivtilbud, og det er behov for et variert 
boligtilbud i disse områdene.  
 
Foreliggende forslag er etter rådmannens skjønn i samsvar med overordnede målsettinger om 
effektiv arealbruk i sentrumsområdene. Det foreligger ikke momenter på nåværende tidspunkt 
som gjør at rådmannen mener at planinitiativet bør stoppes. Viktige vurderinger i planarbeidet vil 
imidlertid være om bebyggelsen kan innpasses på en god måte, både for å skape et godt bomiljø 
for planlagt bebyggelse, men også for omliggende bebyggelse. Vurdering av byggehøyder, 
plassering av bygg og utforming av utomhusarealer vil her være vesentlig. For å belyse prosjektet 
på en god måte bør det i planarbeidet utarbeides en 3-D modell som viser tiltaket i forhold til 
omliggende bebyggelse og landskap, samt utarbeides en detaljert utomhusplan.  
    
Konklusjon: 
Saken legges frem for formannskapet, slik at formannskapet kan ta stilling til planspørsmålet og 
eventuelt komme med råd til planarbeidet.   

  
 
Saken er elektronisk godkjent av leder. 
 

Vedlegg:   
31.01.2019 Planinitiativ Viksbakken 29.01.19 1417734 
19.03.2019 Snitt sol og skygge 1422731 
19.03.2019 Sol og skygge 1422732 
19.03.2019 Nabomerknad til byggesak 1422733 
19.03.2019 Nabomerknad til byggesak 2 1422734 
13.06.2018 Eiendommen 34/232 - Mindre vesentlig reguleringsendring 1399008 

 
 
 
Saksdokumenter: 
Eiendommen 31/232 - Anmodning om oppstartmøte for reguleringsendring Viksbakken 
Eiendommen 34/232 - Mindre vesentlig reguleringsendring 
Eiendommen 31/232 - Mindre vesentlig reguleringsendring 
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  Innsigelse mot utbygging av Viksbakken 3, gnr 34 bnr 232 

 

Vi vil med dette komme med en innsigelse ihht. tilsendte dokumenter vedrørende planlagt utbygging. 

Vi grunngir innsigelsen med følgende: 

•  Arealet er tenkt bygget ut med en utnyttelsesgrad på 41%. Reguleringsplanen sier  15% utnyttelsesgrad. 

Planlagt areal  tilsier altså nesten en tredobling over det som står i reguleringsplanen. 

• Utbyggingen vil generelt bryte kraftig med eksisterende bebyggelse. Dette gjelder både økning av beboere 

og avvik på arealutnyttelse. Vårt boligfeltet framstår som en helhet, og det planlagte vil bryte veldig med det 

eksisterende. 

•  Eksisterende veg Viksbakken framstår som smal og lite egnet for trafikkøkning. Den er ikke dimensjonert for 

økt trafikk. 

            Vegen belastes mye daglig i forbindelse med trafikk til/fra skolen. 

 Videre brukes vegen til ulike aktiviteter for skoleelevene. Den   benyttes som adkomstveg i forbindelse med ulike 

utflukter feks opp i skogen, i gymtimer og til daglige turer hvert friminutt i storefri. 

•  Avstand fra hjørne på nybygg til eiendomsgrense i Sagstulia vil bli hhv. 1 meter og 1,20. Dette oppleves som 

veldig uheldig og altfor nært. 

• Planlagt  utkjøring og økt trafikk vil kunnne medføre vansker i forbindelse med møting på smal veg og føre til 

mindre trafikksikkerhet. 

• Planlagt utbygging vil medføre en forringelse av eksisterende solforhold for eksisterende boliger. Dette vil 

oppleves som en forringelse i forhold til det nåværende. 

Som en sammenfatning så framstår dette for oss som en plan med kun økonomisk vinst som bakteppe - noe som går 

ut over eksisterende boliger. 

 Vi har derfor et forslag om at eksisterende reguleringsplan legges til grunn for denne framtidige utbyggingen. 

 

Følgende personer er enige om denne felles uttalelsen: 

Ragnhild og Per Ekornhol 

Hege Haukerud Sæther og Simen Sæther 

Vivi og Gunnar Rindal 

Tone og Karl Ole Viken 

 

 

 

 



Fra: Karl Ole Viken <ka-o-v@online.no> 
Sendt: 7. mai 2018 10:57 
Til: Postmottak Nord-Odal Kommune 
Emne: klage innsigelse  byggesak nabotomt 
 
  

KLAGE/Innsigelse av utbygging av nabotomt 
Viksbakken 3, 2120Sagstua 

Til Block Watne AS. kopi Nord Odal Kommune 

  

07.05.2018 Viksbakken 5 2120 Sagstua 

  

Vedrørende utbygging av nabotomt Gnr 34 Bnr 
232 er jeg bekymret for store endringer av 
tomtegrunn. Jeg er redd for at vann blir ledet rett 

inn i huse mitt som nærmeste nabo. Dere laget 
en stor sne haug rett ned til garasjen min og jeg 
fikk for første gan siden jeg flyttet hit vann i 

garasjen min. 

Jeg fikk heldig vis ikke noe ødelagt for jeg fulgte 
med på situasjon og fikk vannet ut av garasjen. 

Ved utbygging av nabotomt som jeg håper blir i 
mindre omfang en de 41% dere søker, for det 
passer ikke inn i ett eldre byggefelt. Dere må vise 
hennsyn til de som allerede bor her. Så håper jeg 

dere passer på så ikke boligen min blir full av 
vann i sne smelting om våren .  

  

Karl Ole , Tone M Viken 

  



  

Nord-Odal kommune 

Eiendom og samfunn 
Herredsvegen 2, 2120 Sagstua 
62 97 81 00  
Org. nr: 964 950 768 
 

 

www.nord-odal.kommune.no 
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0123 OSLO 
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Eiendommen 34/232 - Mindre vesentlig reguleringsendring 
 
Viser til brev datert 12.04.2018 der det søkes om mindre endring av formålet på gnr. 34, bnr. 232 i 
reguleringsplan Sand Vest, vedtatt av kommunestyret 10.09.1987. Viser også til møte 22.01.2018 og 
samtaler rundt byggeprosjektet.  
 
Forslag til mindre endring av reguleringsplanen innebærer ifølge innsendte dokumenter at 
utnyttelsesgraden (U-graden) endres fra 0,15 til 0,33. I og med at U-grad ikke lenger kan benyttes i 
nye planer foreslås det bebygde arealet (%BYA) til å være 40%, noe som tilsvarer en U-grad på 0,33. 
Det foreslås videre at bestemmelse 2.3 endres for det aktuelle området, slik at det kan oppføres 
konsentrert småhusbebyggelse.  
 
I vårt møte 22.01.2018 ble det fra kommunens side bedt om at det ble vurdert å utvide tomta mot 
nord for å unngå en utnyttelse som er vesentlig større enn det planen hjemler. Vi kan ikke se at 
dette er vurdert i saken.  
 
Plan- og bygningslovens § 12-14 regulerer forholdene knyttet til endring og oppheving av 
reguleringsplaner. Bestemmelsen ble vedtatt endret i resolusjon av 28 april 2017. Endringen ble 
ikraftsatt 01.07.2018. Bestemmelsen har følgende ordlyd: 
 
«§ 12-14.Endring og oppheving av reguleringsplan 
 
For utfylling, endring og oppheving av reguleringsplan gjelder samme bestemmelser som for 
utarbeiding av ny plan. 
 
Kommunestyret kan delegere myndigheten til å treffe vedtak om endringer i reguleringsplan når 
endringene i liten grad vil påvirke gjennomføringen av planen for øvrig, ikke går utover 
hovedrammene i planen, og heller ikke berører hensynet til viktige natur- og friluftsområder. 
 
Før det treffes slikt vedtak, skal saken forelegges berørte myndigheter, og eierne og festerne av 
eiendommer som direkte berøres av vedtaket, og andre berørte, skal gis anledning til å uttale seg. Jf. 
for øvrig § 1-9. 
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Kommunestyret kan delegere myndigheten til å treffe vedtak om å oppheve plan som i det vesentlige 
er i strid med overordnet plan. Før det treffes slikt vedtak, skal eierne og festerne av eiendommer 
som direkte berøres av vedtaket, gis anledning til å uttale seg. Jf. for øvrig § 1-9.» 
 
Endringen er gjennomgått i rundskriv fra regjeringen H-6/17, datert 30.06.2017: 
 
«§ 12-14 andre ledd endres slik at muligheten til å vedta endring av reguleringsplan etter en 
enklere prosess utvides. Det tidligere kriteriet «mindre endringer» erstattes av formuleringen 
«når endringene i liten grad vil påvirke gjennomføringen av planen for øvrig, ikke går utover 
hovedrammene i planen, og heller ikke berører hensynet til viktige natur- og friluftsområder.» 
 
Den nye formuleringen er i stor grad i samsvar med det som tidligere har vært lagt til grunn i 
praksis. Adgangen til å gjøre slike reguleringsendringer utvides noe, ved at de nye kriteriene 
favner videre enn det som har vært lagt til grunn etter loven av 2008. 
 
Hva som ligger i at endringene "ikke går utover hovedrammene i planen" må vurderes 
konkret av kommunen i det enkelte tilfellet. Justering av grenser og arealformål vil som 
tidligere kunne være aktuelt. Det kan også være mulig å gjøre endringer i arealformål. Det 
må imidlertid i den konkrete vurderingen tas hensyn til hva slags tiltak det gjelder og hvilke 
interesser som blir berørt. Dersom det gjelder tiltak i strid med nasjonale eller viktige 
regionale interesser som gir grunnlag for innsigelse, vil det ikke være aktuelt å gjennomføre 
endringen etter den enklere prosessen. Dersom endringen får konsekvenser av vesentlig 
betydning for andre saker som gjør at det er nødvendig å se endringen i en større 
sammenheng, vil det heller ikke være aktuelt å behandle den uten ordinær prosess. 
 
Det må videre konkret i det enkelte tilfellet vurderes om endringen "i liten grad vil påvirke 
gjennomføringen av planen for øvrig". En endring som berører viktig infrastruktur eller har 
sammenheng med andre tiltak planen inneholder vil kunne falle utenfor» 
 
Videre: 
 
«En annen begrensning er at enklere behandling bare er forutsatt å bli benyttet i tilfeller der 
endringene ikke er spesielt konfliktfylte. Protester fra nabo eller andre berørte vil imidlertid 
ikke nødvendigvis føre til at endringen ikke kan gjennomføres på den enklere måten. Heller 
ikke vil enhver merknad fra berørte myndigheter forhindre dette. Imidlertid vil merknader fra 
berørte myndigheter som har karakter av innsigelse, føre til at endringen må behandles 
videre etter en ordinær planprosess. 
 
Muligheten til å gjøre endringer etter bestemmelsen omfatter også å vedta utfyllinger 
innenfor hovedtrekkene i reguleringsplanen, selv om ordet utfylling ikke lenger fremgår 
direkte av ordlyden i bestemmelsen. Ordet utfylling er overflødig, fordi det omfattes av det 
generelle og mer vidtrekkende begrepet endringer.» 
 
Administrasjonen mener at en høyere utnyttelse av sentrumsnære tomter er i tråd med både 
nasjonale retningslinjer og kommunale målsettinger. Det aktuelle boligområdet består imidlertid av 
frittliggende eneboliger, og området preges følgelig av dette. En utnyttelse som planlagt vil medføre 
en betydelig høyere utnyttelse av tomta, over en fordobling av U-graden. Det vil videre åpnes for en 
annen type bebyggelse enn det som er hjemlet i planen.  
 
Administrasjonen vurderer det slik at en «mindre endring» av planen med tanke på å innpasse 
konsentrert småhusbebyggelse som omsøkt, kan ligge innenfor plan- og bygningslovens § 12-14, 2. 
ledd. Utnyttelsesgraden ligger imidlertid så langt over vedtatt utnyttelse at det vurderes til å gå 
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utover hovedrammene for planen, og derfor bør vurderes mer overordnet og i en større 
sammenheng. I vurderingen ligger også de merknader som er kommet fra naboene i området i 
forbindelse med byggesaken. Det kan ikke legges til grunn at de endringer som foreslås ikke er 
spesielt konfliktfylte.  
 
En endring som foreslått må fremmes i henhold til plan- og bygningslovens § 12-14, 1. ledd. Dette er 
en prosessuell avgjørelse som ikke kan påklages.  
 
Vi imøteser videre dialog om fremdrift og utforming av prosjektet.   
 
Beklager sent svar på deres henvendelse.  
 
 
Med hilsen 
 
Ellisiv Hovig 
etatsleder eiendom og samfunn 
       Roar Jonsrud 
       saksbehandler 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 
 
 
Kopi:    
Gunnar Rindal Sagstulia 6 2120 SAGSTUA 
Hege Haukerud Sæther Sagstulia 8 2120 SAGSTUA 
Jan Nikolai Vik Sagstulia 2 2120 SAGSTUA 
Karl Ole Viken Viksbakken 5 2120 SAGSTUA 
Per Ekornhol Sagstulia 10 2120 SAGSTUA 
Simen Sæther Sagstulia 8 2120 SAGSTUA 
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