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Merknader ved endring av reguleringsplan - Gnr. 54 bnr. 88 - Austvatn -

Nord-Odal kommune

Vi viser til brev datert 04.05.2022 med høring av endring av reguleringsplan for Austvatn i

Nord-Odal kommune.

Saken gjelder

Formålet med endring av reguleringsplanen er følgende:

- Endre tomteinndeling på del av området som omfatter eiendom gnr./bnr. 54/88, det

er ønske om å redusere fra fem til tre tomter på eiendommen.

- Flytte felles avkjørsel og redusere fra to til en.

- Endre utnyttelsesgraden fra u-grad til BYA i samsvar med gjeldende Plan- og

bygningslov. BYA foreslås satt til 25%.

- Maks byggehøyde endres fra antall etasjer til maks gesimshøyde i samsvar med

gjeldende Plan- og bygningslov. Maks gesimshøyde foreslås satt til 6,5 meter over

gjennomsnittlig planert terreng.

- Krav til saltak/valmet tak tas ut.

- Ta inn bestemmelse om maks fylling/skjæring på 1 ,5 meter.

- Gi bestemmelse om maks bruksareal på garasje/uthus.

Statens vegvesens rolle i planleggingen

Statens vegvesen har ansvar for at føringer i Nasjonal transportplan (NTP), Statlige

planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, vegnormalene og

andre nasjonale og regionale arealpolitiske føringer blir ivaretatt i planleggingen. Statens

vegvesens samfunnsoppdrag er «å utvikle og tilrettelegge for et effektivt, tilgjengelig,
sikkert, og miljøvennlig transportsystem» .
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Vi uttaler oss som forvalter av riksveg på vegne av staten, og som statlig fagmyndighet med

sektoransvar innenfor vegtransport. Statens vegvesen sitt sektoransvar for vegnettet betyr at

Statens vegvesen har et overordnet ansvar for at trafikksikkerhet, klima og miljøhensyn og

helhetlig bypolitikk ivaretas i alle planforslag som berører samferdsel. Dette gir oss rett til å

stille krav til både statlige, fylkeskommunale og kommunale veger, gater og løsninger for

gående og syklende.

Statens vegvesens innspill til planforslaget

Det kan se ut som det i forslag til nye bestemmelser fremdeles ligger med tekst fra

opprinnelige bestemmelser, bl.a. når det gjelder benevnelsen u-grad og grad av utnytting,

og valg av type tak.

Statens vegvesen har ingen merknader til forslag til endringer i reguleringsplanen.

Statens vegvesen, Transport og samfunn

Med hilsen

Hans Martin Asskildt

Seksjonssjef Astrid Kristiansen
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