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Reguleringsplan for Sand Nord i Nord-Odal kommune - Merknader til 
varsel om planoppstart

Vi viser til oversendelse datert 28.11.2016 med varsel om oppstart av arbeid med endring av 
reguleringsplan for Sand Nord i Nord-Odal kommune. Formålet med planendringen er å legge 
til rette for sammenknytning av to industriområder, legge om adkomstveg til et boligområde 
og revidere planbestemmelser. Området er i kommuneplanen satt av til industri, næring, 
bolig, friområde og veg.

Fylkesmannen viser til møte i Regionalt planforum den 08.12.2016. Vi forutsetter at forslag til 
reguleringsplan i hovedsak vil bli utarbeidet i tråd med overordnet plan.

Omsøkte industrivirksomhet er en betydelig arbeidsplass, og det er viktig for kommunen å 
tilrettelegge for utvikling av bedriften, for slik å bidra til å sikre arbeidsplassene. Samtidig 
ligger dette industriområdet tett på flere boliger som kan gi utfordringer bla. med hensyn til 
støy, Dette kan gi virkninger for områder utenfor det som er planområde. Vi anbefaler at 
støyutredningen i tillegg til å se på hva planendringen isolert sett har å si for støybildet, også 
ser på den samlede støyen i området (sumstøy av trafikk på ny atkomstveg til boligområde, 
økt trafikk internt på industriområdet og trafikk på Storsjøvegen i forhold til boliger og ev. 
andre bygg og områder med støyfølsomme bruksformål). Støyutredningen må så danne 
grunnlag for innarbeiding av eventuelle nødvendige avbøtende tiltak i planforslaget (kart og 
bestemmelser). Vi viser i denne sammenheng til støyretningslinjen T-1442/2012 og 
tilhørende veileder M-128. 

Vi viser til nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging fastsatt i Kongelig 
resolusjon 12.6.2015, og forutsetter at forventningene her følges opp i det videre arbeidet med 
planen. Videre minner vi om at planforslaget må ta hensyn til nasjonale mål og føringer når det 
gjelder:

 Tilrettelegging for medvirkning i planprosessen, jf. § 5-1 i plan- og bygningsloven.

 Tilrettelegging for alternative oppvarmingskilder og lav energibruk

 Krav til risiko- og sårbarhetsanalyse av planforslaget
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Dersom det er behov for mer informasjon om hva som ligger i de nasjonale målene og
føringene se www.planlegging.no, eller ta kontakt med saksbehandlere hos Fylkesmannen i 
Hedmark, jf. liste under.

Vi minner om at ett eksemplar av SOSI-fil og pdf-fil til alle arealplaner som sendes på høring, skal
oversendes Statens kartverk Hamar for kontroll.

Fylkesmannen har ut over det ovenstående ingen vesentlige merknader til 
oppstartsmeldingen, men legger til grunn at vi får anledning til å uttale oss til et eventuelt 
planforslag når det er utlagt til offentlig ettersyn.

Med hilsen

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes ut uten signatur.
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