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Reguleringsplan 20200002 - Viksbakken 3A-B - 1. gangs offentlig ettersyn 

 
Rådmannens innstilling: 
Formannskapet vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10, å legge forslag til 
detaljregulering for Viksbakken 3 A-B datert 20.09.2020, med tilhørende bestemmelser datert 
20.09.2020 (rev. 11.11.2020), ut til offentlig ettersyn 
 
15.02.2021 Formannskapet 
 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.  
 
FS-007/21 Vedtak: 
Formannskapet vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10, å legge forslag til 
detaljregulering for Viksbakken 3 A-B datert 20.09.2020, med tilhørende bestemmelser datert 
20.09.2020 (rev. 11.11.2020), ut til offentlig ettersyn 
 
 
Saksopplysninger: 
Landskapsarkitekt Hanne Karin Tollan har i mail datert 17.11.2020, på vegne av Obos Block Watne 
AS, fremmet forslag til detaljregulering for Viksbakken 3A-B.  
 
Forslagstiller fremmet i brev datert 29.01.2019  planinitiativ som ble behandlet i formannskapet 
02.04.2019 (sak 021/19 – følger vedlagt). Det ble avholdt oppstartsmøte med administrasjonen i 
Nord-Odal kommune 22.02.2019. Planoppstart ble varslet av forslagstiller i brev datert 24.05.2019 og 
kunngjort i Glåmdalen den 31.05.2019. Etter oppstart er forslaget omgjort fra en planendring til 
selvstendig plan. Planprosessen for endring av plan og selvstendig plan er lik, og denne omgjøringen 
får derfor ikke følger for planlagt prosess.  
 
Hedmark fylkeskommune, Fylkesmannen i Innlandet, Statens Vegvesen, Norges vassdrags- og 
energidirektorat, Givas IKS og naboer har kommet med innspill til planoppstarten. Innspillene  følger 
vedlagt og er kommentert i planbeskrivelsen. 
 
Planområdet ligger i boligområde Sagstulia og ligger ca 200 meter sør for Sand sentralskole. 



Planområdet har en størrelse på ca 2,3 daa daa, og utgjør en ubebygd tomt (eiendommen 34/232) i 
eksisterende boligområde. Tomta foreslås regulert til konsentrert småhusbebyggelse. Hensikten med 
reguleringen er å bygge ut seks eneboliger fordelt på to kjeder orientert mot hverandre og 
sammenbygget med carport og bod. De tre boligene på nordre del av tomta er i to etasjer mens de 
tre boligene mot sør er i en etasje.  Området har direkte adkomst til Viksbakken.   
 
Boenhetene i området skal tilkobles privat felles vannverk (Juptjenn) og offentlig avløp. Overvann 
skal håndteres lokalt på eiendommen.  
 
Planforslaget viderefører vedtatt boligformål i gjeldende reguleringsplan for Sand Vest ID 19870001, 
men innebærer omregulering fra frittliggende til konsentrert småhusbebyggelse, og økt grad av 
utnytting fra u-grad 0,15 (tilsvarer ca %BYA=20%) til 40% BYA. På den sørlige delen av tomta skal 
bebyggelsen ha maks gesimshøyde på 4 meter og maks gesimshøyde på 6 meter. På den nordre 
delen av tomta skal maks gesimshøyde være 7 meter mens maks mønehøyde skal være 9 meter. Det 
er stilt krav om tilgjengelig boenhet for 50% av boenhetene. Minstekrav til uteoppholdsareal (MUA) 
er satt til 150 kvm pr. boenhet.  
 
Utdypende forklaring av planforslaget fremgår for øvrig av vedlagte planbeskrivelse 
 
Saksvurdering:  
Forslag til detaljregulering samsvarer med de planer som lå til grunn i planinitiativet som ble fremmet 
for formannskapet i møte 02.04.2019.  
 
Slik rådmannen ser det vil arealer så nært knyttet til sentrum være aktuelle for tettere utnyttelse. 
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. Videre vil nye boliger i 
tilknytning til sentrumsfunksjoner, skole og kollektivtilbud bidra til å redusere bilbruken, øke antall 
mennesker som kan gå, sykle og reise kollektivt i sin hverdag. Dette er viktig både for miljø og for 
folkehelsen.   
 
Sagstulia og området rundt har en sentral beliggenhet og det er en målsetting om å øke antall 
boenheter i disse områdene. Dette er også lagt til grunn ved regulering av Mellom-Vik boligområde 
og Viksbakken 2 som har beliggenhet i samme område. I Mellom-Vik boligområde, er det regulert for 
konsentrert småhusbebyggelse med en utnyttelsesgrad (BYA) på 40%. Dette samsvarer med 
fremlagte forslag til regulering.   
 
Området har gode bokvaliteter i form av gode sol- og utsiktsforhold, nærhet til sentrumsfunksjoner, 
og gode og trygge forbindelser mellom funksjonene. Planforslaget legger godt til rette for et trygt 
oppvekstmiljø for barn og unge. Det er kort avstand og gode forbindelser til lekearealer, skole og 
barnehage, idrettsanlegg og kultur.  
 
Tomta ligger i et eksisterende eneboligområde og det vil medføre noe ulemper for naboene at 
utnyttelsen økes som planlagt. Flere boenheter og mindre luft mellom bebyggelsen vil medføre 
redusert utsikt og sol. Rådmannen forstår naboenes bekymring i så måte. Sol og skyggeanalysen viser 
at konsekvensen som følge av slagskygge for tilgrensende bebyggelse er liten negativ. Utsikten vil i 
hovedsak bli redusert mot vest. Bakenforliggende bebyggelse i nord ligger høyere i terrenget, og vil 
således ikke bli berørt i samme grad.  
 
Forslaget innebærer en annen type bebyggelse en i boligområdet for øvrig. Dette mener naboene vil 
bryte med områdets helhetlige uttrykk.  Boligtyper og utnyttelse vil variere ut fra samfunnets behov 
for type boliger og føringer til planleggingen. Det må på denne bakgrunn forventes større variasjon i 
boligmassen i fremtiden, også innenfor etablerte boligområder. Utforming og tilpassing i forhold til 
omgivelsene og tomta vil uansett være et viktig premiss i planleggingen, og rådmannen vurderer de 



grepene som er tatt til å være gode. Det er gitt variasjon i byggehøyde i forhold til tomtas helning og 
med hensyn til omliggende bebyggelse.  
 
Når det gjelder trafikkbelastning på vegnettet i området, så mener rådmannen at forslaget utgjør en 
beskjeden økning. Innenfor gjeldende regulering vil en utbygging av inntil fire boenheter kunne være 
tillatt. En økning på to boenheter vil ikke utgjøre noen betydelig risiko med tanke på ulykker eller 
redusert fremkommelighet på vegnettet. 
 
Naboene mener det er uheldig at bebyggelsen skal oppføres så nærme nabogrense i øst. Regulert 
byggegrense for boligbebyggelsen er 4 meter fra grensen mot øst, med mulighet for å oppføre 
frittstående garasje/caport/sportsbod inntil 1 meter fra nabogrense. Dette medfører ingen endring i 
forhold til gjeldende regulering.  
 
Ytterligere beskrivelse og vurderinger fremkommer av planbeskrivelsen. Så langt rådmannen kan se 
er høringsinstansenes øvrige innspill ivaretatt i planforslaget. 
 
Konklusjon: 
Rådmannen anbefaler formannskapet å legge forslag til reguleringsplan for Viksbakken 3A-B med 
tilhørende bestemmelser ut til offentlig ettersyn. 
 
  
 
Saken er elektronisk godkjent av leder. 
 
Vedlegg:   
25.11.2020 Planbeskrivelse Viksbakken 3A-B, REV. 11.11.20 1486621 
25.11.2020 Vedlegg 1. Plankart Viksbakken, rev. 11.11.2020 1486625 
25.11.2020 Vedlegg 2. Reguleringsbestemmelser Viksbakken 3A-B, 

rev.11.11.20 
1486626 

25.11.2020 Vedlegg 3. Oppstartsak Viksbakken f-skap 021-19 1486627 
25.11.2020 Vedlegg 4. Varslingsbrev 24.05.20 1486628 
25.11.2020 Vedlegg 5. Innkomne merknader ved varsling 1486629 
25.11.2020 Vedlegg 6. Ros-analyse Viksbakken, rev 11.11.20 1486630 
25.11.2020 Vedlegg 7. Situasjon og fasader 1486631 
25.11.2020 Vedlegg 8. Sol-skyggeanalyse 1486632 
 
 
 
Saksdokumenter: 
Detaljregulering Viksbakken 3A-B. Revisjon 11.11.20 
Detaljregulering Viksbakken 3A-B - Omgjøring til selvstendig detaljplan 
Detaljregulering Viksbakken 3A-B - oversendelse til behandling 
Reguleringsplan 19870001 - Sand vest - Planoppstart Viksbakken - Nord-Odal kommune 
Merknader angående oppstart av detaljreguleringsplan for Viksbakken 3A-B 
Uttalelse til varsel om oppstart - Reguleringsplan - Viksbakken 3A-B i Nord-Odal kommune - Kopi av 
brev 
Svar angående varsel om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for Viksbakken 3A-B - Nord-
Odal kommune - Kopi av brev 
NVEs generelle innspill ved varsel om planoppstart Viksbakken 3A-B - Nord-Odal kommune, Hedmark 
Varsel om planoppstart Viksbakken, Nord-Odal kommune 
Reguleringsplan 19870001 Sand vest. Spørsmål om endring av reguleringsplan 
Reguleringsplan 19870001 Sand vest. Spørsmål om endring av reguleringsplan 
Eiendommen 31/232 - Anmodning om oppstartmøte for reguleringsendring Viksbakken 
Eiendommen 34/232 - Mindre vesentlig reguleringsendring 



Eiendommen 31/232 - Mindre vesentlig reguleringsendring 
 
 
 
 


