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Svar ang. forslag til mindre endring av Reguleringsplan 19880002 -
Austvatn - gbnr. 54/88 - Nord-Odal kommune

Vi viser til oversendelse fra Dem ved brev datert 04.05., med svarfrist 10.06.2022. Saken
omhandler forslag til mindre endring av Reguleringsplan 19880002 – Austvatn, vedtatt av
Nord-Odal kommune i 1988. Forslaget er fremmet av Andrine Oppi Berg og Ole Christian
Sander.

Den omsøkte endringen gjelder deler av eiendommen gbnr. 54/88. Hjemmelshaver til
eiendommen gbnr. 54/88 er Glenn Østvik. Det er inngått intensjonsavtale mellom partene
hvor Østvik har gitt Oppi Berg fullmakt til å fremme planspørsmålet for kommunen.

Planfaglige forhold
Reguleringsplan Austvatn er en plan som dekker store deler av tettstedet Austvatn. Innenfor
planområdet er det regulert boligområder, forretning, allmennyttig formål, friområder og
landbruk. Forslag til endring omfatter et mindre område beliggende i boligområdet ned mot
Kalvhella. Området har en størrelse på ca. 6 daa og er ubebygd. Det aktuelle delområdet er i
reguleringsplanen regulert til boligformål med fem tomter for frittliggende boligbebyggelse.
Utnyttelsesgraden er satt til en u-grad på 0,10-0,15 og bebyggelse kan oppføres i to etasjer.
Det er regulert to felles adkomster inn i området, og det er opparbeidet offentlig vann- og
avløp.

Den foreslåtte endringen av planen omfatter følgende: endring av tomteinndeling fra fem til
tre tomter, flytting av felles avkjørsel, utnyttelsesgraden endres fra u-grad til BYA i samsvar
med gjeldende plan- og bygningslov og BYA foreslås satt til 25%, maks byggehøyde endres
fra angivelse av antall etasjer til maks gesimshøyde i samsvar med gjeldende plan- og
bygningslov og maks gesimshøyde foreslås satt til 6,5 meter over gjennomsnittlig planert
terreng, kravet til saltak/valmet tak tas ut, det er tatt inn bestemmelse om maks
fylling/skjæring på 1,5 meter, og det er gitt bestemmelse om maks bruksareal og høyde på
garasje/uthus.

Kommunens foreløpige vurderinger er at endringen er innenfor rammen av plan- og
bygningslovens § 12-14, annet ledd, som omhandler mindre planendringer. Dette er
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begrunnet med at hovedgrepet i forslaget gjelder reduksjonen i antall tomter fra fem til tre.
Øvrige endringer kommer som følge av dette, og tilpassing til kommunens gjeldende
standarder og plan- og bygningsloven. Foreslåtte endring gjelder kun deler av
reguleringsplan Austvatn. Det er ikke foretatt endringer i de øvrige delene av
reguleringsplanen. Gjeldende reguleringsbestemmelser er videreført uendret for øvrige
områder, mens det er angitt nye bestemmelser for det aktuelle delområdet. Kommunens
administrasjon vurderer det slik at endringene i liten grad vil påvirke gjennomføringen av
planen for øvrig og at endringene ikke går utover hovedrammene i planen. Viktige natur- og
friluftsområder vil heller ikke bli berørt av endringen.

Fylkeskommunen støtter i hovedsak de vurderinger kommunen har gjort, og har ingen
ytterligere planfaglige merknader til den foreslåtte endringen av reguleringsplan Austvatn.

Kulturvernfaglige forhold

Automatisk freda kulturminner
Det er ikke opplysninger i arkivet om automatisk fredete kulturminner innen det aktuelle
området for omregulering av boligtomter og tilkjørselsvei. Tiltaket er av begrenset karakter,
og det kommer derfor høyst sannsynlig ikke i konflikt med verneformålet i lov om
kulturminner.

Innlandet fylkeskommune må likevel ta forbehold om eventuelle ikke registrerte kulturminner,
derav kulturminner under markoverflaten eller uregistrerte fornminner. 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 Innlandet
fylkeskommune, kulturarv j.fr. lov om kulturminner § 8, annet ledd.

Samferdselsfaglige forhold
Som forvalter av fylkesvegene uttaler samferdselsavdelingen seg i hovedsak til forhold som
berører fylkesveg. I tillegg har vi samferdselsfaglig et regionalt ansvar for føringer innenfor
samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging og at kollektivtrafikk, tilrettelegging for
gående og syklende og trafikksikkerhet på generelt overordnet nivå, blir ivaretatt i
planleggingen. Vi har ingen samferdselsfaglige merknader til planendringen.

Med vennlig hilsen

Kristin Ryen Reithaug
seksjonssjef

Hanne Thingstadberget
rådgiver

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.
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Kopi til:
-STATSFORVALTEREN I INNLANDET
-STATENS VEGVESEN
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