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Vedr. varsel om planoppstart - Endring av reguleringsplan Sand 
Nord - Nord-Odal kommune  
 
 
Vi viseser til Deres oversendelse ved brev av 28.11., med svarfrist 31.12.2016. Saken 
omhandler varsel om oppstart av arbeid med endring avreguleringsplan Sand Nord i Nord-
Odal kommune. Planarbeidet har sammenheng med bedriften Mapei sitt behov for utvidelse 
av fabrikkarealer med tanke på økt produksjon. 
 
 
Planfaglige forhold 
Fylkesdirektøren forutsetter at planarbeidet skjer i henhold til overordnet lov- og 
planverk, og i god dialog med berørte parter. Det må etterstrebes gode løsninger som 
ivaretar hensynet til de som bor og ferdes i området, samtidig som det legges til rette for 
utvidelse av bedriften. Samordning med pågående prosesser i tilknytning til 
trafikksikkerhet og støy langs fylkesvegen er hensiktsmessig. Ut over dette har ikke 
fylkesdirektøren vesentlige planfaglige merknader til det varslede planarbeidet. 
 
 
Kulturvernfaglige forhold 
Det er ikke opplysninger i arkivet om automatisk fredete kulturminner innen det aktuelle 
området for regulering av boliger og næringsbygg. Arealene er allerede utbygd og det er 
omtrent en km til nærmeste registrerte automatisk freda kulturminne (id 108307 
uavklart haug- / grop lokalitet). Tiltakene kommer derfor høyst sannsynlig ikke i konflikt 
med verneformålet i lov om kulturminner.  



 

 

 
Fylkesdirektøren 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 Hedmark 
fylkeskommune, kulturminneavdelingen j.fr. lov om kulturminner § 8, annet ledd. 
 
Planarbeidet berører ikke nyere tids kulturminner. 
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Erlend Myking 
fylkessjef 
Samferdsel, kulturminner og plan 
 
  Elisabeth Seip 
  kulturvernleder 
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