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Kjære alle innbyggere! 
 
For å få til en bærekraftig samfunnsutvikling er det viktig å ha gode planer for arealbruk 
og ressursutnytting i Sør-Odal kommune. Kommunen skal yte god service og gode og 
likeverdige tjenester for alle i hele Sør-Odal kommune. For å kunne gjøre dette må vi ha 
en plan – en strategi for hva vi skal gjøre og hvordan vi skal gjøre det. Kommunestyret 
har vedtatt kommuneplanens samfunnsdel for 2012 - 2024, som viser de strategiske 
veivalg for samfunnsutviklingen i Sør-Odal kommune i et langtidsperspektiv. Her har vi 
beskrevet hvordan vil vi ha det hos oss i fremtiden, hvilke valg er viktige for å forme 
samfunnet og møte fremtidens utfordringer. I tillegg har Kommunestyret vedtatt 3 
hovedområder som vi skal ha spesielt fokus på de neste 4 år: 
 

- Befolkningsvekst og innbyggerrekruttering 
- Oppvekst og skole 
- Sunn kommuneøkonomi  

 
 Kommunen er både direkte og indirekte en tilrettelegger for den lokale 
samfunnsutviklingen og gode og tydelige planer er viktig for å realisere ønsket utvikling, 
for å sikre fremdrift og resultater og et bærekraftig lokalsamfunn, både sosialt, 
økonomisk og miljømessig. Sammenhengen mellom befolkningsvekst og arealbehov må 
komme tydelig frem ved analyser av forventet befolkningsutvikling og arealbehov. Og 
med denne arealplanen som kommunestyret nå har vedtatt har vi nå en arealplan for hele 
kommunen som viser nettopp dette. Vi har et godt lokaldemokrati hvor vi gjennom bred 
medvirkning og allmenn debatt har fått en langsiktig strategi på plass, det er vi stolte av. 
 
Tusen takk til alle innbyggere og lag og foreninger som har deltatt i planarbeidet! 
 
Med vennlig hilsen 
 
Anne-Mette Øvrum 
ordfører 
  

Hva består planen av? 
Kommuneplanens arealdel består av: 

• Plankart  
• Planbeskrivelse (dokument 1)  
• Bestemmelser og retningslinjer (dokument 2)  
• Konsekvensutredninger (dokument 3) 

 
Plankartet  
Plankartet er utarbeidet i målestokk 1: 35 000. Kartet viser hovedbruken av arealene i kommunen. Arealbruken 
bygger i hovedsak på kommuneplanens arealdel for periden1996-2003 (2013), men har noen nye 
utbyggingsområder. Det er videre satt av mer begrensede områder hvor spredt bebyggelse i LNF-områdene er 
tillatt. 
 
Planbeskrivelse 
Planbeskrivelsen beskriver planens formål, samt kommunens målsetninger og strategier. Den inneholder også 
samlede ROS-analyser for de nye utbyggingsområdene. 

 
Bestemmelser og retningslinjer 
Det er i tilknytning til planen utarbeidet ulike generelle bestemmelser og bestemmelser tilknyttet forskjellige 
arealformål og hensynssoner. Det er videre utarbeidet retningslinjer for kommunens egen praktisering av 
skjønn innenfor særlover i de ulike arealkategorier og soner. 
 
Konsekvensutredninger 
Endringer som gjøres i kommuneplanens arealdel skal behandles etter Forskrift om konsekvensutredninger (§ 
9). Konsekvensutredningen for arealdelen beskriver de nye utbyggingsområdenes virkninger for samfunn og 
miljø. 
 
Planens nøyaktighet 
Kommuneplanen skal være et overordnet styringsdokument, og skal være mer ”grovmasket” enn en 
reguleringsplan. Dagens kartverktøy gjør at detaljeringsgraden på kartet er stor, og størrelsen på arealet kan 
derfor avvike noe mellom planforslaget og plankartet. Det må derfor ved videre detaljregulering og ved 
enkeltsaksbehandling utvises noe skjønn. 
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Lov om planlegging og 
byggesaksbehandling (plan- 
og bygningsloven) 
 
§ 1-1. Lovens formål  
       Loven skal fremme bærekraftig 
utvikling til beste for den enkelte, 
samfunnet og framtidige 
generasjoner.  
       Planlegging etter loven skal 
bidra til å samordne statlige, 
regionale og kommunale oppgaver 
og gi grunnlag for vedtak om bruk 
og vern av ressurser.  
       Byggesaksbehandling etter 
loven skal sikre at tiltak blir i 
samsvar med lov, forskrift og 
planvedtak. Det enkelte tiltak skal 
utføres forsvarlig.  
       Planlegging og vedtak skal sikre 
åpenhet, forutsigbarhet og 
medvirkning for alle berørte 
interesser og myndigheter. Det skal 
legges vekt på langsiktige løsninger, 
og konsekvenser for miljø og 
samfunn skal beskrives.  
       Prinsippet om universell 
utforming skal ivaretas i 
planleggingen og kravene til det 
enkelte byggetiltak. Det samme 
gjelder hensynet til barn og unges 
oppvekstvilkår og estetisk utforming 
av omgivelsene.  
 
§ 10-1. Kommunal planstrategi  
       Kommunestyret skal minst én 
gang i hver valgperiode, og senest 
innen ett år etter konstituering, 
utarbeide og vedta en kommunal 
planstrategi. Planstrategien bør 
omfatte en drøfting av kommunens 
strategiske valg knyttet til 
samfunnsutvikling, herunder 
langsiktig arealbruk, 
miljøutfordringer, sektorenes 
virksomhet og en vurdering av 
kommunens planbehov i 
valgperioden.  
 
§ 11-1. Kommuneplan  
       Kommunen skal ha en samlet 
kommuneplan som omfatter 
samfunnsdel med handlingsdel og 
arealdel.  
 
§ 11-3. Virkningen av 
kommuneplanens samfunnsdel  
       Kommuneplanens samfunnsdel 
skal legges til grunn for kommunens 
egen virksomhet og for statens og 
regionale myndigheters virksomhet i 
kommunen.  
       Kommuneplanens handlingsdel 
gir grunnlag for kommunens 
prioritering av ressurser, 
planleggings- og 
samarbeidsoppgaver og 
konkretiserer tiltakene innenfor 
kommunens økonomiske rammer.  
 
§ 11-6. Rettsvirkning av 
kommuneplanens arealdel  
       Kommuneplanens arealdel 
fastsetter framtidig arealbruk for 
området og er ved kommunestyrets 
vedtak bindende for nye tiltak eller 
utvidelse av eksisterende tiltak som 
nevnt i § 1-6.  
 

 

 

1. Om kommuneplanen  

Bakgrunn for planarbeidet 
Etter kommunevalget i 2011 vedtok kommunestyret i Sør-Odal den 
kommunale planstrategien ”Prioriterte planer 2012-2015”.  
 
Kommunestyrets planstrategi gir føringer for hvilke planer kommunen 
skal utarbeide/rullere i den kommende 4 årsperioden. Det ble i denne 
strategien vedtatt at det skulle utarbeides en ny kommuneplanens 
arealdel for perioden 2013-2024.  
 
Hva er en kommuneplan? 
En samlet kommuneplan består av en samfunnsdel (en langsiktig del og 
av et 4 årlig handlingsprogram med økonomiplan) og av en langsiktig 
arealdel. 
 

Kommuneplanen er det øverste leddet i det kommunale plansystemet, 
og gir langsiktige føringer for utviklingen som skal skje. Den skal 
videre ivareta både kommunale-, regionale- og nasjonale mål, 
interesser og oppgaver. 

Kommuneplanens samfunnsdel  
Langsiktig del 
Kommuneplanens samfunnsdel viser hvilke områder kommunen skal 
fokusere på de 12 neste årene, både i kommunesamfunnet og i 
kommunen som organisasjon. Den viser videre hvilke strategiske mål vi 
skal strekke oss etter, og hvilke strategier vi skal bruke for å nå 
målsetningene.  

 
Handlingsplan med økonomiplan – 4 årig 
Kommuneplanens samfunnsdel omfatter også et 4 årig 
handlingsprogram, som viser hvordan den langsiktige delen skal følges 
opp. Dette handlingsprogrammet er integrert i kommunens 
økonomiplan, og gir føringer for hva kommunen skal prioritere de neste 
fire årene. Tiltakene vedtas gjennom årsbudsjettet. 

Kommuneplanens arealdel 
Kommuneplanens arealdel er et verktøy for å gjennomføre de mål og 
strategier som er satt i samfunnsdelen gjennom disponering av arealer 
og naturressurser. Planen omfatter et plankart, en planbeskrivelse, 
bestemmelser og retningslinjer for arealbruk, samt 
konsekvensutredninger for nye utbyggingsområder.  
 

Arealdelen er utarbeidet med utgangspunkt i kommunens egne 
utviklingsstrategier, herunder den langsiktige arealstrategien i 
kommuneplanens samfunnsdel, nasjonale og regionale føringer, samt 
innspill fra befolkningen, lag, foreninger og næringsliv. 
 
I tillegg til å sette kommunens langsiktige arealstrategi ned på kartet og 
avklare nye utbyggingsområder, er kommuneplanens arealdel også et 
verktøy for å håndtere mindre endringer i arealbruk eller 
bygningsmasse utenfor områder som omfattes av reguleringsplaner. 
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2. Overordnede rammer og premisser 

2.1 Lovens formål 
Plan- og bygningsloven er et verktøy for å ivareta samfunnsinteresser og for å forvalte arealene 
våre. Planlegging etter loven skal sikre en bærekraftig utvikling for hele landet, for hver en av 
oss og for omgivelsene våre. Kommunen har ansvaret for samfunnsutvikling og 
arealplanlegging innenfor kommunens grenser. Kommunal planlegging skal videre ivareta 
regionale og nasjonale mål, interesser og oppgaver. 

2.2 Nasjonale og regionale føringer 
Kommunen skal i sin planlegging ta hensyn til overordnende lover og forskrifter, retningslinjer 
og planer. Under følger en oversikt over de viktigste planforutsetningene:  

2.2.1 Nasjonale føringer  

• Lovverket 
• RPR – Rikspolitiske retningslinjer for barn og unge 
• RPR for areal og transportlegging (ATP) 
• RPR – Rikspolitiske retningslinjer for etablering av kjøpesenter 
• Statlige retningslinjer for klima- og energiplanlegging i kommunene 
• Universell utforming 
• Nasjonal transportplan 
• EUs vanndirektiv 
• Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 
• Folkehelseloven 

2.2.2 Regionale føringer 

• Regional planstrategi 2012-15 
• Fylkesdelplaner 
• Samordnet areal og transportstrategi for Osloregionen 
• Veileder for senterstruktur, varehandel og service i Hedmark  
• ARKO  
• Handlingsplan for fylkesveger 2010-2013 
• Samarbeidsprogram for Hedmark 2010-2011 (2013) 
• Samhandlingsprogram for Glåmdalsregionen  

2.2.3 Lokale føringer  
Kommuneplanens samfunnsdel 2012-2024 ble vedtatt i kommunestyret den 31.01.2012. Det er i 
samfunnsdelen pekt ut 3 hovedsatsningsområder de nærmeste årene:  
 

• Befolkningsvekst 
• Oppvekstvilkår/kvalitet i skolen 
• Kommuneøkonomi 

 
 

Kommuneplanens samfunnsdel inneholder også langsiktige arealstrategier for områdene: 
 

• Sentrumsutvikling 
• Boligområder 
• Næringsområder 
• Fritidsbebyggelse 
• Samferdsel 
• Områder for landbruk, natur og friluftsliv (LNF-områder)
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Kommuneplanens arealdel 1996-2003 
Sør-Odals forrige arealplan ble vedtatt i 1996, og skulle i utgangspunktet gjelde frem til 2003.  
 
Det har vært behov for å gjøre en grundig gjennomgang av planen av følgende grunner: 
 

• Ny planlov trådte i kraft i 2009. Den nye loven medfører i seg selv endringer i planen. 
• Det er innført nye statlige forventninger innenfor områder som eksempelvis universell 

utforming, risiko, sårbarhet og støy. 
• Erfaringer med bakgrunn i gjeldene plan, kommunens fokus på å gjøre seg attraktiv for 

nye innbyggere og andre politiske prioriteringer. 
 
Andre aktuelle kommunale planer 

• Gjeldende kommuneplanens arealdel 
• Økonomiplan 2014-2017 
• Kommuedelplan for energi og klima 
• Storsjøplanen 
• Risiko- og sårbarhetsanalyser 
• Kulturminneregistreringer 
• Naturregistreringer 
• Reguleringsplaner  

 

2.2.4 Strategiske mål og målbilder fra kommuneplanens samfunnsdel  
I planbeskrivelsen er det vist til strategiske mål og målbilder fra kommuneplanens 
samfunnsdel. Strategiske mål er overordene mål som vi ønsker å oppfylle, og gir en overordnet 
retningslinje som vi skal følge over tid. De strategiske målene er ikke direkte målbare, men kan 
evalueres underveis og ved endt planperiode. 
 
Et målbilde er en fremtidsbeskrivelse av hvordan vi ønsker at fremtiden skal bli, beskrevet i 
nåtid. Målbildene er knyttet til endt planperiode i 2024.

Foto: Gunnar Nygård 

Foto: Gunnar Nygård 
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3. Planprosessen og medvirkning 

Planprogram for kommuneplanens arealdel 2013-2024 
For alle kommunale planer som kan påvirke 
samfunn og miljø skal det utarbeides et 
planprogram.  
 
Hensikten med planprogrammet er å vise 
formålet, fremdriftsplanen og organiseringen av 
planarbeidet, samt synliggjøre utfordringer og 
behovet for utredninger. 
 

Planprogrammet for kommuneplanens arealdel 
ble vedtatt i kommunestyret den 26.06.2012. 

 

Organisering 
Planarbeidet har vært organisert etter følgende modell: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medvirkning  
Det er avholdt åpne møter hvor det er gitt informasjon om rulleringen og om muligheten 
til å komme med skriftlige arealinnspill til planarbeidet. Det er også gitt informasjon 
gjennom annonser i lokalavisa.  
 
Temakart for turområder og kulturminner er sendt ressurspersoner og aktuelle lag og 
foreninger. Mange har bidratt med innspill og annen kartinformasjon. 
 
Bestemmelser og retningslinjer er utarbeidet i god dialog med statlige- og regionale 
myndigheter. 
 
Høringsutkastet er drøftet i regionalt planforum, eldres råd og funksjonshemmedes råd. 
Det ble også avholdt åpne informasjonsmøter i høringsperioden for planen. 
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Innspill til planarbeidet 
Det har i prosessen kommet inn mange innspill til planarbeidet. I hovedsak dreier 
innspillene seg om å sikre arealer for allmennheten gjennom tilrettelegging og ønsker om 
utvikling av nye felt for næring og industri, hytter og boliger. Under behandlingen av 
innspillene er det lagt vekt på hvordan forslagene er i tråd med kommunens øvrige 
strategier, og at de ikke er i konflikt med viktige natur- og samfunnshensyn. Kommunens 
felles kriterier for lokalisering av nye arealer har vært: 

 
FELLES KRITERIER FOR LOKALISERING AV NYE AREALER: 
 

 

 
Skal fortrinnsvis ligge på udyrkbar mark, med unntak av innebygde jordbruksarealer i tettsteder 
 
Fører ikke til oppdeling og nedbygging av større sammenhengende landbruks-, kultur-, natur- og 
friluftsområder 
 
Er ikke i konflikt med små og viktige natur-, kultur- og friluftsområder, herunder viktige områder for 
biologisk mangfold og områder med viktige geologiske forekomster 
 
Legges til andre områder enn eksponerte og sårbare kulturlandskapsområder 
 
Bidrar til en klar avgrensning av tettstedene 
 
Ligger mer enn 50-100 meter fra vann- og vassdrag  
 
Ligger utenfor områder som er utsatt for støy over anbefalte retningslinjer fra Miljøverndepartementet 
 
Ligger utenfor områder som er utsatt for ras, flom, elektromagnetisk stråling, radioaktivitet m.m. 
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Plankart og temakart 
Plankart med delplaner 
Plankartet er utarbeidet i målestokk 1: 35 000. Kartet viser hovedbruken av arealene i 
kommunen. Arealbruken bygger i hovedsak på gjeldende plan med noen nye 
utbyggingsområder. 
 
 Skarnes og grendene er også vist gjennom et uttrekk fra plankartet i en større målestokk. 
 
Temakart 
Som en del av planarbeidet er det samlet mye tematisk kartdata i hele kommunen. 
Følgende tematiske kart ligger til grunn for kommuneplanens arealdel: 
 

 
Det er utført koblinger mellom alle innkomne arealinnspill og de ulike temakartene i 
konsekvensutredningene (planens del 3). 
 

 

Kategori 
 

 

Dataeier 
 

Datasett 

Kulturminner Riksantikvaren Fredet kulturmiljø 
Kulturminner Riksantikvaren Fredede bygninger 
Kulturminner Riksantikvaren Vedtaksfreda sikringssoner 
Kulturminner Riksantikvaren Arkeologiske kulturminner 
Kulturminner Riksantikvaren Vedtaksfredede kulturminner 
Kulturminner Riksantikvaren SEFRAK 

Kulturminner Kommunen Lokale kulturminner 
   
Naturmangfold DN Naturvernområder 
Naturmangfold DN Inngrepsfri natur (INON) 
Naturmangfold DN Verdifulle kulturlandskap 
Naturmangfold DN Prioriterte naturtyper 
Naturmangfold DN Arter 
Naturmangfold Artsdatabanken Arter 
Naturmangfold Skog og landskap Dyrkbar jord 
Naturmangfold Skog og landskap MIS-registreringer 
   
Rekreasjon DN Statlig sikra friluftsområder 
Rekreasjon Kommunen Friluftskart 
Rekreasjon Kommunen Barnetråkk 
   
Vannforsyning NVE Vannkilde (REGINE) 
Vannforsyning NGU Grunnvannsbrønner 
Vannforsyning NGU Grunnvannsressurser 

   
Samfunnssikkerhet NVE Flomsoner 
Samfunnssikkerhet NGU Snøskred - aktsomhetsområder 
Samfunnssikkerhet NGU Steinsprang - aktsomhetsområder 
Samfunnssikkerhet NGU Radon - aktsomhetskart 
Samfunnssikkerhet Statens vegvesen Støysoner veg 
Samfunnssikkerhet KLIF Grunnforurensning 
Samfunnssikkerhet Kommunen Høyspent 
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4. Plantemaer Foto: Gunnar Nygård 
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Prognoser for befolkningsutvikling i Sør-Odal kommune

7200

7400

7600

7800

8000

8200

8400

8600

8800

9000

9200

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2018 2020 2022 2024

År

In
n

b
yg

g
er

ta
ll

MMM

M
HHMH

1,5 %

Figur 1: Prognoser for befolkningsutvikling i Sør-Odal kommune 2012-2024 ved 

alternativene middels nasjonal vekst (MMMM), høy nasjonal vekst (HHMH) og ved 

1,5 % vekst (kilde: SSB). 

 

4.1 Planens innhold og struktur 
Kommuneplanens arealdel består av plankart med kartutsnitt for sentrum og grendene, 
planbeskrivelse og planbestemmelser og retningslinjer, samt konsekvensutredninger av 
nye utviklingsområder. 
 
Kommunens mål og strategier for forvaltning av areal- og naturressurser skal 
konkretiseres gjennom kommuneplanens arealdel. Hensikten med planen er 
langsiktighet og forutsigbarhet i bruken av kommunens arealressurser. Det skal være en 
balanse mellom behovet for videreutvikling og mellom behovet for vern av verdifulle 
arealer.  
 
Plankartet med utfyllende bestemmelser er rettslig bindende for arealbruken, og gir 
grunnlag for videre detaljplanlegging av arealene og iverksetting av tiltak for å nå 
definerte utviklingsmål. 
 
Planbeskrivelsen er inndelt i temaer for arealbruk med strategiske mål og ønsket 
ambisjonsnivå i planperioden. 

4.2 Kommunens overordnede utfordringer og strategier 

4.2.1 Befolkningsvekst 
Sør-Odal kommune har hatt en positiv befolkningsvekst de siste årene. Økningen i 
folketallet er likevel ennå ikke tilstrekkelig til at kommunen kan kalles en vekstkommune. 
Innbyggertallet i kommunen var ved inngangen av 2. kvartal 2013 på 7 824 personer.   
 

Sør-Odal kommune har en strategisk målsetning om å være en fremtidsrettet og attraktiv 
kommune i vekst. Vekst og utvikling er viktige faktorer for å fremme livskraftige 
lokalsamfunn. En befolkningsvekst i kommunen vil også på sikt bedre 
kommuneøkonomien gjennom en høyere andel frie inntekter. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Kommunestyret har vedtatt at befolkningsveksten de neste fire årene skal ligge på 1,5 %. 
Figur 1 viser en sammenstilling av SSBs prognoser for befolkningsutvikling i kommunen 
ved henholdsvis middels nasjonal vekst (MMMM) og høy nasjonal vekst (HHMH) i 
folketallet, sammenliknet med Sør-Odal kommunes målsetning om 1,5 % 
befolkningsvekst de neste 4 årene. 
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Kommunens strategi for økt befolkningsvekst 
Sør-Odal kommune baserer sitt stedsutviklingsarbeid på Richard Floridas teorier. Disse 
teoriene går ut på at: 
 

• Det er talentfulle, nysgjerrige og kreative mennesker (de kreative gruppen) som i 
dag er den viktigste driveren i økonomien 

• Viktigere med attraktivitet for mennesker enn bedrifter  
• Veksten vil følge den kreative gruppen 
• Vekstklima krever videre Talent, Teknologi, 

Toleranse og Territorial assets (de 4 T-er) 
 
Richard Florida mener at den humankapital den kreative 
gruppen besitter er den viktigste formen for kapital i 
dagens kreativt drevne økonomi. Det som kjennetegner 
denne gruppen mennesker er et høyt utdanningsnivå i 
yrker med stort ansvar, men også med muligheter for 
individuelle og fleksible løsninger på arbeidsoppgavene. 
Kort sagt er dette mennesker som får betalt for å tenke. 
Samtidig er dette personer som er åpne for nye ideer og 
løsninger, og som har kompetansen til å sette disse ut i livet. 
Både når det gjelder jobb og bostedet søker de det samme; 
miljøer som er åpne, varierte og preget av mangfold.  
 
For å få til en balansert regional utvikling, holder det 
imidlertid ikke med å tiltrekke seg ’nok’ personer fra den 
kreative klassen. For å få disse til å trives og utvikles 
trenger man en balansert miks av de fire T’ene: teknologi, 
talent, toleranse og territorielle (stedsspesifikke) kvaliteter.  
 
Innbyggerrekrutteringsrelaterte prosjekter: 

• Kommunikasjonsstrategien ”Gress under føttene” 
• Nøkkelen hjem – ”ildsjelsprosjektet” 
• Utvikling av det nye Odalstunet gjennom prosjektet ”Livet på tunet i Odalen” 

 
Kommunens samlede utviklingsstrategi for befolkningsvekst 

 
Teknologi handler om 
næringslivsstrukturen og at denne har et 
innslag av kunnskapsintensitet.  
 
Talent måler man ut fra dels utdanning, 
men det er imidlertid ikke alltid at 
utdanningsnivået gjenspeiler hva man 
arbeider med. Det er derfor viktig å se på 
hva folk faktisk gjør.  
 
Med toleranse mener man i stor grad 
hvor velkommen man føler seg som 
nykommer (eller tilbakeflytter) på et 
sted.  
 
Territorielle kvaliteter er det som er 
spesifikt for stedet, og som ikke er lett å 
flytte på eller å kopiere for andre. 
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Forventede klimaendringer i Sør-Odal 
frem mot 2050 
 

Det forventes at temperaturen på Østlandet vil 
stige med 1-2 oC frem mot 2050. 

 
Det forventes videre at nedbørsmengden vil 
øke med 3-10 % på årsbasis. 
 

 
 

Kilde: ”Klima i Norge frem mot 
2020”/Miljøverndepartementet 

4.2.2 Klimatilpasning 
Status og utfordringer 
Effektene av global oppvarming er mange, og det 
forventes at temperatur, nedbør, vind og havnivå kan 
endres lokalt. 
 
Klimatilpasning handler om å forebygge for å håndtere de 
konsekvenser klimaendringene fører til. Kommunen kan 
gjennom arealplanleggingen styre ny utbygging og 
infrastruktur til områder som er mindre sårbare for 
klimaendringer. 
 
Perspektivene miljø og klima er forankret i 
kommuneplanens samfunnsdel gjennom temaene 
samfunnssikkerhet, naturressurser og miljø. 
 
Strategiske mål i kommuneplanens samfunnsdel  
• Sør-Odal kommune er opptatt av samfunnssikkerhet 

og oppleves derfor som et trygt sted ved ønskede 
hendelser 

• Sør-Odals naturressurser skal forvaltes og utvikles på 
en bærekraftig måte 

• Sør-Odal kommune skal redusere 
klimagassutslippene fra transportsektoren og annen 
forurensning, samt utnytte naturressursene i 
energisammenheng 

 
Kommunens samlede strategi for økt 
klimatilpasning  
• Jevnlige gjennomganger av rutiner knyttet til 

samfunnssikkerhet 
• Planlegge bruken av arealer slik at 

samfunnssikkerheten overfor liv, helse og eiendom 
ivaretas 

• Samarbeide med regionale- og nasjonale instanser 
for å videreutvikle sikker infrastruktur  

• Gjennomføre tiltak for å redusere skader ved flom 
• Legge til rette for styrking av landbrukseiendommer i 

aktiv drift 
• Ha fokus på å gjøre samfunnet robust mot forventede 

klimaendringer 
 
Jordbruk 
I hvilken grad klimaendringene vil få følger for 
jordbruksproduksjonen er fortsatt usikkert. Høyere 
temperatur, forlenget vekstsesong, mer nedbør og økt CO2-innhold i luften vil kunne gi større 
avlinger. Effekten av forlenget vekstsesong kan utjevnes av økt sommertørke. 
 

Økt nedbør kan bli en begrensende faktor. Spesielt økt nedbør om høsten kan gi 
innhøstingsproblemer og avlingsskade. Jorderosjon som følge av mer nedbør og redusert 
snødekke om vinteren kan videre gi større utfordringer i fremtiden. 
 

Dette, sammen med lavt jordbruksareal pr. person og knapp selvforsyning, gjør at den 
samfunnsøkonomiske sårbarheten på sikt kan bli høy. 
 

• Kommunen har fokus på å gjøre jordbruksarealene robuste mot klimaendringer 
• Jordvernet skal ha høy prioritet i utbyggingssaker 
 

Kommunal infrastruktur 
Mer intense nedbørperioder og større variasjon i nedbørsmønstret vil resultere i flom 
oversvømmelse av avløpsnettet og overvannsystemet.  
 

Kommunen har ansvaret for kommunal infrastruktur med drift av veg, vann- og avløpsanlegg. Dette 
finansieres via selvkostkapitlene. 

 

• Kommunen øker fokuset på ruste opp det kommunale vann- og avløpsnettet slik at det 
tilpasses de forventede klimaendringene. 
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4.3 Sentrumsutvikling  
Status og utfordringer 
Attraktive steder trekker ofte til seg både nye innbyggere, den beste arbeidskraften, 
samt små og store bedrifter. Utviklingen av Skarnes sentrum som et levende og 
velfungerende kommunesenter er derfor et viktig punkt i kommunens utviklingsstrategi.  
 
Det skal gjennom sentrumsplanleggingen tilrettelegges for å synliggjøre kulturmiljøet 
rundt Glomma. Opparbeidelse av møteplasser og grøntarealer i sentrum, samt legge til 
rette for gode ferdselsarealer mellom sentrum og omkringliggende boligområder, er 
viktige tiltak for å sikre gode oppvekstvilkår og en trygg ferdsel. Slik tilrettelegging vil 
igjen bidra til økt trivsel og bedre folkehelse gjennom mer fysisk aktive innbyggere. 
 

Strategisk mål i kommuneplanens samfunnsdel  
Sør-Odal kommune - en fremtidsrettet og attraktiv kommune i vekst 
 
Målbilde 2024/2025 
Kommunen har et stedegent og funksjonelt sentrum med attraktive og universelt 
utformede møteplasser og grøntområder. 
 
Kommunens strategier for utvikling av sentrum  
• Via pågående reguleringsplanarbeid legge til rette for en god fordeling av mellom 

boliger, næring, handel/service og offentlige bygg 
• Ta vare på lokal arkitektur og byggeskikk i form av visuell veileder og 

kommuneplanbestemmelser 
• Folkehelsen bedres gjennom godt tilrettelagte turstier, gang- og sykkelveier 
• Etablere gode og universelt utformede møteplasser 

 
Sentrumskjerne og 
sentrumssoner 
Skarnes skal utvikles i et 
helhetlig perspektiv 
bestående av en 
sentrumskjerne og en 
sentrumssone.  
 
Sentrumskjernen består i 
første rekke av området som 
inngår i reguleringsplanen 
for sentrum sør, og 
avgrenses av Glomma, 
fylkesveg 24 og 
Øgardsvegen til Bergvegen. 
Dette området skal 
videreutvikles som 
kommunens kjerneområde 
og bygdas symbolske 
sentrum. Her finnes også 
kollektivknutepunktene for 
tog og buss. 
 
Handel og servicefunksjoner 
Attraktive gater, fortauer og møtesteder skapes hvor folk er, og hvor det skjer noe på 
gateplan.  
 
Detaljvarehandel skal i første rekke forettes innenfor sentrumskjernen. Utformingen av 
fasader i dette området skal være åpne og publikumsrettede, med direkte innganger fra 
bakkeplan. 
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Etableringer av kjøpesentre utenfor sentrum vil være ødeleggende for 
handelsvirksomheten i sentrum. Samlokalisering av detaljvarehandel i form av mindre 
kjøpesentre kan derimot tillates innenfor sentrumskjernen. 
 

Boliger i sentrumssonen  
Det overordnede målet er å skape et levende og attraktivt sentrum. Avstanden mellom 
boliger og ulike service- og tjenestetilbud skal være korte, slik at transportbehovet 
reduseres. Ved å etablere flere boenheter i sentrum vil det bli mer aktivitet, ferdsel og 
opphold - også utenfor forretningens åpningstider. Det er derfor ønskelig med 
boligfortetting innenfor sentrumskjernen. Ved utvikling av nye service- og næringsbygg 
innenfor sentrumskjernen skal det derfor tilrettelegges for leiligheter.  
 

Det utvikles nye boområder innenfor sentrumssonen sør for eksisterende boligfelt på 
Korsmo, vendt mot Glomma. De nye boområdene ligger i gangavstand til buss og til 
stasjonsområdet. Eksisterende E 16 i dette området vil i perioden nedklassifiseres til en 
fylkesveg med mindre trafikk, og bør også på sikt bygges ut med gangfelt.  
 

Deler av arealene som er satt av til boligformål i dette området består av marginale 
jordbruksarealer. Kommunen har vurdert alternative utviklingsretninger for Skarnes, og 
mener at denne utviklingsretningen er mest hensiktsmessig med tanke på avstand til 
skoleområdet på Korsmo og tilgang til kollektivtransport.  
 

Boliger utenfor sentrumssonen 
Det har kommet inn innspill om 2 nye boligfelt i området rundt SIAP (B1 og B4). 
Kommunen eier videre arealer i området som kan tilrettelegges for boliger. Disse 
arealene er å betrakte som potensielt attraktive boligområder. Områdene er ikke 
prioritert inn i denne rulleringen av kommuneplanens arealdel. Begrunnelsen for dette er 
i hovedsak avstanden på anslagsvis 2-3 km til både sentrum og skole. Erfaringsmessig er 
dette en avstand som vil generere mye ekstra biltrafikk. 
 

Området rundt SIAP er likevel å betrakte som et svært aktuelt utviklingsområde i Sør-
Odal kommune. Det bør utarbeides en helhetlig strategi for hvordan området skal 
utvikles frem mot neste rullering av kommuneplanens arealdel. E 16s plassering i 
området og lokalisering av en fremtidig skoletomt vil også sannsynligvis være avklart ved 
neste rullering i 2017. 
 

Nærfriluftsområde  
Rekreasjonsområdet Skarnesberget (ca. 500 daa) er Skarnes sitt nærfriluftsområde, og 
skal vernes mot bebyggelse. 
 

Gang- og sykkelveger og grønnstrukturer  
I reguleringsplanen for Skarnes sentrum sør er det lagt vekt på å sikre skoleveien for alle 
elever som daglig passerer jernbanen til og fra skolen. Å legge til rette for en undergang 
i samarbeid med Jernbaneverket er derfor kommunens hovedprioritering innenfor 
sentrumsutviklingen. 
 

Grønnstrukturer skal videreutvikles, og det skal legges til rette for universelt utformede 
møteplasser i sentrum. 
 

Estetikk, ekstriør og universell utforming 
I sentrumskjernen skal alle nye bygg tilpasses eksisterende bebyggelse og ha universelt 
utformende løsninger.

Rikspolitiske retningslinjer (RPR) for samordnet areal- og transportplanlegging (1993) 
Hensikten med retningslinjen er å oppnå en bedre samordning av arealplanlegging og transportplanlegging. Arealbruk og 
transportsystem skal samordnes slik at det legges til rette for mest mulig effektiv, trygg og miljøvennlig transport, og slik at 
transportbehovet kan begrenses. 
 

Det bør tilstrebes klare grenser mellom bebygde områder slik at transportbehovet kan begrenses. 
 

Det bør tilstrebes klare grenser mellom bebygde områder og landbruks-, natur og friluftsområder.  
 

Naturinngrep bør samles mest mulig. Utformingen av utbyggingen bør bidra til å bevare grønnstruktur, biologisk mangfold 
og de estetiske kvaliteter i bebygde områder. 
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Reguleringsplaner for sentrum og rekkefølgestrategi for utvikling av sentrumssonen 
Kommunen har i perioden 2009-2013 utarbeidet følgende planer for sentrum: 
 
Reguleringsplaner Status 
Skarnes sentrum vest, del 1 Vedtas i 2013/2014 
Skarnes sentrum vest, del 2 Vedtatt 19.06.2012 
Skarnes sentrum sør Vedtas i 2013/2014 
 
I sentrum vil reguleringsplanene gjelde foran kommuneplanen. Det er lagt inn en 
hensynssone i plankartet (H710_2) over områder som berøres av disse planene i påvente 
av vedtak.  
 
Reguleringsplanene inneholder ulike hovedgrep/tiltak som skal bidra til å utvikle Skarnes 
sentrum i ønsket retning. Hovedgrepene skal i 12-årsperioden utføres i følgende 
rekkefølge: 
 
 
Prioritering 

 
Tiltak 
 

1. Trafikksikkerhetstiltak: 
I samarbeid med Jernbaneverket anlegge undergang under jernbanen. Samordnes 
med reguleringsplanprosessen for Skarnes sentrum sør. 
 
Medfører kommunale tiltak i området mellom rådhuset og undergangen. 
 

2. Stedsutviklings- og trafikksikkerhetstiltak: 
I samarbeid med Statens vegvesen ruste opp fv. 175 Øgardsvegen gjennom Skarnes 
sentrum. 
 
Kommunens andel i prosjektet er anslått til ca. kr. 15 millioner. Vegvesenets andel er 
på om lag kr. 25 millioner. 
 

3. Sentrumsutviklingstiltak: 
Etablere gågate og møteplasser i sentrum. 
 

4. Sentrumsutviklingstiltak: 
Utvikle parkeringsløsninger i sentrumsområdet, inkl. tilkomstparkering for 
jernbanen. 
 

 
Tidspunktet tiltakene vil utføres vil avhenge av kommunens økonomi og prioriteringer. 
Dette vil årlig avklares gjennom rullering av ”Handlingsprogram med økonomiplan”. 
 
 

 

Foto: Gunnar Nygård 
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4.4 Boligområder 
Status og utfordringer 
Kommunen har en desentralisert grendestruktur med 7 aktive grender; Galterud, Slåstad, 
Sander, Oppstad, Ullern, Disenå og Finnholt, samt kommunesenteret Skarnes.  
 

Kommunen har gjennom kommuneplanens samfunnsdel vedtatt at befolkningsveksten 
årlig skal ligge på 1,5 %.  
 
En gjennomsnittlig husholdning består i dag av 2,2 personer (kilde: SSB). Dette betyr at 
kommunen anslagsvis har behov for 55-60 nye boenheter årlig den neste fireårsperioden. 
Prognoser for befolkningsvekst anslår at Sør-Odal vil ha et innbyggertall på mellom 8750 
og 9100 personer i 2024, avhengig av nasjonal vekst for øvrig. Dette innebærer et 
anslagsvis behov på mellom 400 og 570 nye boenheter i planperioden.  
 

Kommunen ligger sentralt til i forhold til landets største arbeidsmarked i Oslo- og 
Gardermoenområdet. Tilrettelegging for pendling gjennom ny firefelts motorvei og 
timesavganger med tog vil være med på å styrke kommunens posisjon som bokommune.  
 
Kommunens eksisterende regulerte boligenheter 
Før arbeidet med rullering av kommuneplanens arealdel gikk i gang hadde kommunen i 
underkant av 300 regulerte tomter/arealer tilrettelagt for boliger/boenheter, hvorav ca. 
180-200 enheter var byggeklare. Tabellen under gir en oversikt over tomter/arealer for 
boliger/boenheter pr. 01.09.2013 og tomter/arealer for boliger/boenheter som kan 
tilrettelegges uten ytterligere grunninvesteringer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noen av de om lag 100 resterende enhetene krever store investeringer knyttet til 
opparbeidelse av ny infrastruktur. Det er derfor i planperioden behov for å legge til rette 
for nye boområder som et supplement til disse enhetene. 
 
Områder for spredt bebyggelse 
I kommuneplanens arealdel 1991-2003 (2013) var det avsatt store områder (LNF-A-
områder) hvor spredt bosetting kunne tillattes. Disse områdene er snevret inn i ny 
kommuneplan gjennom avsatte LNFB-områder. 
 
Strategisk mål i kommuneplanens samfunnsdel 
Sør-Odal kommune - en fremtidsrettet og attraktiv kommune i vekst. 
 
Delmål i kommuneplanens samfunnsdel 
Befolkningsveksten skal ligge på 1,5 % de neste fire årene. Dette tilsvarer ca. 120 nye 
innbyggere hvert år. 
 
Målbilde 2024  
Kommunen har oppnådd en betydelig befolkningsøkning i planperioden gjennom 
tilrettelegging for differensiert boligbygging i Skarnes-området og gjennom å skape 
boområder med ulike kvaliteter i grendene. 
 

Sted Tomter/arealer 
tilrettelagt for 
boliger/boenheter 
pr. 01.09.2013 
(private/ 
kommunale) 

Tomter/arealer for 
boliger/boenheter 
som kan  
tilrettelegges uten  
ytterligere 
grunninvesteringer 

Skarnes/Korsmo 90 80 
Ullern 0 7 
Sander 0 0 
Oppstad  0 0 
Galterud 1 0 
Disenå 0 0 
Finnholt 0 0 
Slåstad 3 0 
Sum 94 87 
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Kommunens strategier utvikling av boligområder 
• Kommunen benytter arealene aktivt for å legge til rette for ny bosetting innenfor 

kommunens økonomiske rammer og i samarbeid med private utbyggere 
• Tilbyr boområder med ulike kvaliteter i grendene 
• Satser på boligfortetting innenfor sentrumssonen 
• Spredt boligbygging kan tillates i utpekte områder hvor det i dag allerede er 

tilrettelagt for bebyggelse og hvor dette er forenlig med øvrige målsetninger lokalt 
og nasjonalt 

• Gjennom arealplanleggingen legge føringer for valg av energiløsninger og 
energibruk 

• Differensiere mellom ulike vassdrag med tanke på byggeforbud i 100-metersonen 
• Lage bestemmelser for flomutsatte områder  
 
 
Kommunens strategier for lokalisering av områder for spredt bebyggelse i 
LNF-områdene 
Områder for spredt bebyggelse (LNFB): 
• Bør samles i tilknytning til eksisterende bebyggelse for å styrke eksisterende 

grendestruktur 
• Bør skje i områder som er godt egnet med sol, utsikt og har gode grunnforhold 
• Må ha godkjent adkomst, vann og avløp 
 
 
Prioriteringer innenfor nye boområder 
Det er i prioriteringen av nye boområder tatt følgende hensyn: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nye boligområder bør: 
• Ha en attraktiv og solrik beliggenhet, gjerne gode utsiktsforhold og god 

landskapstilpasning 
• Være tilrettelagt for bruk av kollektivtransporttilbud og i gang-/sykkelavstand 

fra servicefunksjoner/sosial infrastruktur 
• Ha god forbindelse til friluftsområder/lekeplasser i nærmiljøet og gjerne i 

tilknytning i gode kulturmiljøer 
• Ha tilfredsstillende grunnforhold og beliggenhet utenfor flomutsatte områder 
• Utnytte eksisterende infrastruktur (veg, vann, avløp, strøm, alternativ energi) 
• Tilpasses ulike brukergrupper gjennom universell utforming 
• Ha fokus på tradisjon, estetikk og kvalitet i utbyggingen 
• Vektlegge tilrettelegging for miljøvennlige løsninger mht. energiutnytting og 

oppvarming  
• Føre til fortetting i sentrumsnære områder 
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Vurdering av nye boligområder 
Alle private innspill om nye utbyggingsområder for boliger er sammenfattet og vurdert i 
del 3 Konsekvensutredninger. I tillegg har kommunen vurdert mulige arealer etter egne 
mål og interesser. 
 

Tabellen under viser nye arealer som er foreslått til boligformål i Sør-Odal kommune i 
planperioden. Disse arealene kommer i tillegg til eksisterende regulerte tomteenheter. 
 
 
NYE BOOMRÅDER (PRIORITERTE) 
 
Navn Totalt 

areal i daa 
(anslagsvis) 

Boligtype Estimert antall 
nye boenheter *) 

Kommentar 

B 3 Skarnes 
Korsmoenga 

25 Eneboliger/leiligheter/ 
rekkehus 

25 Antall boenheter vil 
avhenge av 
utnyttelsesgrad 

B 14 Skarnes  
Korsmo 
 

19,5 
 

Leiligheter/rekkehus 20 Antall boenheter vil 
avhenge av 
utnyttelsesgrad. Deler av 
arealet er flomutsatt. 

B 12 Skarnes: 
Sandnesmoen 

71 Leiligheter/rekkehus/ 
eneboliger 

100 Antall boenheter vil 
avhenge av 
utnyttelsesgrad 

B 20 Skarnes Greina 18 Rekkehus/småhus-
bebyggelse 

20  

B 5 Ullern 103 Leiligheter/rekkehus/ene
boliger 

50  50-85 boenheter -
avhengig av 
utnyttelsesgrad 

B 15 Ullern 135 Rekkehus/eneboliger 85  
B 17 Ullern 7,5 Leiligheter/rekkehus/ 

eneboliger 
10  

B 7 Slåstad 12 Rekkehus/eneboliger 10  
B 16 Slåstad 6,5 Rekkehus/eneboliger 5  
B 22 Slåstad 19 Rekkehus/eneboliger 15  
B 23 Slåstad 90,5 Eneboliger 45  
B 8 Sander 4 Eneboliger 4  
B 9 Sander 8 Rekkehus/eneboliger 7  
B 19 Sander 6 Rekkehus/eneboliger 5  
B 10 Disenå 16 Eneboliger 9  
B 11 Disenå 223 Leiligheter/rekkehus/ 

eneboliger 
90 Etappevis utbygging med 

30 enheter 
B 18  Galterud 16 Leiligheter/rekkehus/ 

eneboliger 
12  

B 21 Oppstad 25,5 Leiligheter/rekkehus/ 
eneboliger 

20 Vil avhenge av 
utnyttelsesgrad 

Estimert antall nye boenheter i planperioden 532  
 
OMRÅDER FOR SPREDT BEBYGGELSE I LNF (PRIORITERTE) 
 
Navn  Totalt 

areal i daa 
(anslagsvis) 

Boligtype Anslått 
antall i plan-
periode 

Kommentar 

LNFB 1 Disenå  1 650 Spredt boligbebyggelse 15  
LNFB 2 Ullern 6 511 Spredt boligbebyggelse 15  
LNFB 4 Oppstad  260 Spredt boligbebyggelse 4  
LNFB 5 Slåstad 1 853 Spredt boligbebyggelse 8  
LNFB 6 Sander  3 669 Spredt boligbebyggelse 18  
LNFB 8 Galterud 5 189 Spredt boligbebyggelse 15  
LNFB 9 Fulu 500 Spredt boligbebyggelse 7  
LNFB 10 Grimslands-

vatnet 
625 Spredt boligbebyggelse 9  

LNFB 11 Skarnes  291 Spredt boligbebyggelse 11  
LNFB 13 Oppstad 3 257 Spredt boligbebyggelse 5  
LNFB 14 Oppstad 538 Spredt bolig- og 

fritidsbebyggelse 
5 boliger+ 

10 
fritidsboliger 

 

LNFB 16 Oppstad 145 Spredt boligbebyggelse 2  
LNFB 17 Oppstad 110 Spredt boligbebyggelse 2  
LNFB 18 Slåstad 125 Spredt boligbebyggelse 3  
LNFB 20 Finnholt 2 428 Spredt boligbebyggelse 5  
Estimert antall spredt bygde boliger i planperioden 119  
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Område som tas ut av planen 
 
 
BOLIGOMRÅDE SOM TAS UT AV PLANEN 
 
 Totalt 

areal i 
daa  

Boligtype Kommentar 

Disenå 157  Ikke definert Tilbakeføres til LNF 
 
Skarnes 
Kommunens boligstrategi på Skarnes er i denne planperioden å utvikle området i 
tilknytning til Korsmo. Dette området har gangavstand til sentrum og nåværende 
skoleområde. Noe av arealet i dette området består av dyrket mark. Det er derfor lagt 
vekt på en effektiv arealutnyttelse med mange boenheter. 
 
Det har kommet inn innspill om 2 nye boligfelt i området rundt SIAP (B1 og B4). Disse 
arealene er å betrakte som potensielt attraktive boligområder. Områdene er ikke 
prioritert inn i denne rulleringen av kommuneplanens arealdel. Begrunnelsen for dette er 
i hovedsak avstanden på anslagsvis 2-3 km til både sentrum og skole. Erfaringsmessig er 
dette en avstand som vil generere mye ekstra biltrafikk. 
 
Området rundt SIAP er likevel å betrakte som et svært aktuelt utviklingsområde i Sør-
Odal kommune. Det bør utarbeides en helhetlig strategi for hvordan området skal 
utvikles frem mot neste rullering av kommuneplanens arealdel. E 16s plassering i 
området og lokalisering av en fremtidig skoletomt vil også sannsynligvis være avklart ved 
neste rullering i 2017. 
 
Disenå 
På grunn av en noe skyggefull beliggenhet og av etterspørselen etter tomter har 
kommunen valgt å ta ut et område som i kommuneplanens arealdel 1996-2003 var avsatt 
til boområde. 
 
Det har videre kommet inn innspill om et 440 daa stort boligfelt på Disenå. Det er estimert 
at feltet vil romme inntil 310 boenheter. Feltet har en solrik og attraktiv beliggenhet, men 
kommunens behov for boenheter på Disenå er pr. i dag ikke i denne størrelsesorden. 
Feltet er derfor halvert i denne planperioden, og det er anslått at det vil kunne bygges 
inntil 90 boenheter i perioden. En vil gjøre en ny vurdering av situasjonen ved neste 
rullering av kommuneplanens arealdel. 
 
Spredt bebyggelse 
Historisk sett er det de siste årene i gjennomsnitt bygd ca. 20 boliger årlig som er definert 
som spredt bebyggelse. Det er i neste planperiode lagt opp til en årlig halvering av dette 
antallet. Begrunnelsen for dette er ønsket om å styre boligbygging til områder som er 
avsatt til dette formålet. 
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Universell utforming av boliger 
Universell utforming er utforming av produkter eller omgivelser på en slik måte at de kan 
brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpasning. 
 
Ny plan- og bygningslov trådte i kraft 1. juli 2009. Bygningslovsdelen trådte i kraft 1. juli 
2010, samtidig med ny byggteknisk forskrift (TEK). Ny planlov gir større muligheter enn 
tidligere til å gi bestemmelser til kommuneplanens arealdel med ”funksjonskrav” til 
løsninger for universell utforming. Det er således et mindre behov for lokale 
presiseringer og krav for å ivareta hensynet. Utfordringene til kommunen ligger først og 
fremst i å følge opp de sentrale bestemmelsene og retningslinjene på en god måte, med 
veiledning og kvalitetskontroll. 
 
Sør-Odal kommune har gjennom kommuneplanens samfunnsdel satt fokus på viktigheten 
av universell utforming av omgivelsene på en slik måte at det tilrettelegges for alle. 
Kommuneplanbestemmelsene inneholder videre generelle bestemmelser om 
tilrettelegging for alle. 

 

Foto: Gunnar Nygård 
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Risiko og sårbarhetsanalyse for nye boligområder 
 
 

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE BOLIGOMRÅDER 
 
Område 
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Merknader 

B 3  
Skarnes 
Korsmoenga 

         Tiltaket ligger ved dagens E 16. 
Det skal settes ned en nemnd som 
skal vurdere flytting av 
skytterbanen. Arealet som inngår i 
reguleringsplanen for ”Korsmoenga” 
berøres av den viktige naturtypen 
”inntakt lavlandsmyr” 
(Ullern/Stormyra nord). 

B 14  
Skarnes 
Korsmo 

         
 
 
 

Området er delvis flomutsatt. Tiltak 
må gjennomføres på utsatte 
områder. Nærhet til vann kan 
medføre drukningsfare. Tiltaket 
ligger i nærhet av E 16.  

B 12  
Skarnes 
Sandnesmoen 

         Området er flomutsatt i beltet 
nærmest Glomma. Nærhet til vann 
kan medføre drukningsfare. 
Tiltaket ligger i nærheten av E 16. 
En liten del av arealet berører 
Stormyra, som er klassifisert som 
en verdifull lavlandsmyr. 

B 20 
Skarnes: Greina 

         Noe av arealet er litt flomutsatt. 
Nærhet til lokalveg. 

B 5  
Ullern 

          

B 15  
Ullern 

         Området grenser inn mot Fv. 286 
og fv. 287. Noe støy og trafikkfare. 
Inngår som en del av barns areal 
for vinterlek. 

B 17 
Ullern 

         Nærhet til lokalveg. 

B 7  
Slåstad 

         Området ligger inn mot fv. 285 og 
kommunal veg. Noe støy og 
trafikkfare.  

B 16 
Slåstad 

         Området ligger inn mot fv. 285 og 
kommunal veg. Noe støy og 
trafikkfare. 

B 22 
Slåstad 

         Det går en høyspentlinje over 
arealet. 

B 23  
Slåstad 

          

B 8  
Sander 

         Noe støy og trafikkfare må 
påregnes fra fv. 175. Gangvei til 
skole. 

B 9  
Sander 

         Støy fra bil og periodevis fra tog 
må påregnes. Trafikkfare må 
påregnes fra fv. 175. 

B 19  
Sander 

          

B 10  
Disenå 

         Deler av området er flomutsatt. 
Tiltak må gjennomføres i berørte 
områder. Nærhet til vann kan 
medføre drukningsfare. 
Støy/trafikkfare fra bil og 
periodevis fra tog må påregnes. 
Høyspentlinje over parsellen. 

B 11 
Disenå 

         Noe støy fra tog og fv. 175 må 
påregnes for deler av området. 
Nærhet til veg medfører 
trafikkfare. Viktige 
naturtyperegistreringer inne på 
området. 

B 18 
Galterud 

          

B 21 
Oppstad 

         Området grenser inn mot FV. 285. 
Noe støy og trafikkfare. 

 
 Medfører uakseptabel risiko. Her skal risikokrevende tiltak gjennomføres, alternativt må det utføres mer detaljerte ROS-analyser for å 

avkrefte risikonivået. 
 Tiltak skal vurderes for å redusere risiko så mye som mulig. Det er mulig å legge en kost-nytteanalyse til grunn for vurdering av ytterligere 

risiko. 
 
 

I utgangspunket akseptabel risiko. 
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RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE FOR OMRÅDER MED SPREDT BEBYGGELSE 
 
Område 
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Merknader 

LNFB 1  
Disenå 

         Det er spredte kulturminner i 
området. Støy og trafikkfare i 
tilknytning til veg. Ny bebyggelse må 
tilpasses dette. 

LNFB 2  
Ullern 

         Det er spredte kulturminner og må tas 
naturmangfoldshensyn i området. Støy 
og trafikkfare i tilknytning til veg. Ny 
bebyggelse må tilpasses dette. Det 
går en høyspentlinje gjennom 
området. 

LNF 4  
Oppstad 

         Støy og trafikkfare i tilknytning til veg. 
Ny bebyggelse må tilpasses dette. 

LNFB 5  
Slåstad 

         Det er spredte kulturminner og må tas 
naturmangfoldshensyn i området. 
Tursti krysser parsellen. Støy og 
trafikkfare i tilknytning til veg. Ny 
bebyggelse må tilpasses dette. Det 
går en høyspentlinje gjennom 
området. 

LNFB 6  
Sander 

         Det er spredte kulturminner og 
turstier i området. Ny bebyggelse må 
tilpasses dette. Det går en 
høyspentlinje i området. Støy og 
trafikkfare i tilknytning til veg. 

LNFB 8  
Galterud 

         Det er spredte kulturminner og 
naturverdier i området. Støy og 
trafikkfare i tilknytning til veg. Ny 
bebyggelse må tilpasses dette. . Det 
går en høyspentlinje i området. 

LNFB 9  
Fulu 

         Det er spredte kulturminner i 
området. Støy og trafikkfare i 
tilknytning til veg. Ny bebyggelse må 
tilpasses dette. 

LNFB 10  
Grimslandsvatnet  

         Det er spredte kulturminner i 
området. Støy og trafikkfare i 
tilknytning til veg. Ny bebyggelse må 
tilpasses dette. 

LNFB 11 
Skarnes 

          

LNFB 13 
Oppstad 

         Det er spredte kulturminner og 
naturverdier i området. Støy og 
trafikkfare i tilknytning til Fv. 24.. Ny 
bebyggelse må tilpasses dette. . Det 
går en høyspentlinje i området. Noe 
flomfare. Det går en lysløypelinje over 
parsellen. 

LNFB14  
Storsjøen 

         Det går en høyspentlinje over arealet. 
Det må legges inn hensynssone med 
tilhørende byggegrenser. Noe bilstøy 
må påregnes fra fv. 285. Det finnes 
kulturminner i form av SEFRAK-
registrerte bygninger i området.  
 

LNFB 16 
Oppstad 

          

LNFB 17 
Oppstad 

         Deler av arealet ligger i tilknytning til 
fv. 283. Det må påregnes noe støy og 
trafikkfare. 

LNFB 18 
Slåstad 

         Det ligger et kulturminne inne på 
parsellen. Støy og trafikkfare i 
tilknytning til veg. 

LNFB 20 
Finnholt 

         Det er spredte kulturminner og 
naturverdier i området. Støy og 
trafikkfare i tilknytning til veg. Ny 
bebyggelse må tilpasses dette. . Det 
går en høyspentlinje i området. 
Skytebane. 

 



Kommuneplanens arealdel 2013-2024 
Planbeskrivelse  

 

24 

4.5 Kombinerte arealer bolig-/næringsformål  
Tabellen under viser arealer som er avsatt til kombinerte arealer for bolig-
/næringsformål i Sør-Odal kommune i planperioden.  
 

Antall daa  
prioritert  
areal 

Områdenavn Antall 
daa 

Antall daa 
dyrka mark 

Område-
type 

Prioritet 

Totalt Dyrka 
jord 

BF 1 Skarnes - Korsmo 8 0 Bolig/næring Prioritert 8 0 
BF 2 Skarnes - Korsmo 4 0 Bolig/ 

forretning 
Prioritert 4 0 

BF 3 Skarnes - Korsmo 3 0 Bolig/ 
forretning 

Prioritert 3 0 

Antall 
daa 
totalt 

     15 0 

 
 
Risiko og sårbarhetsanalyse for nye kombinerte arealer for bolig- og næringsformål 
 
 

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE KOMBINERTE AREALER BOLIG-/NÆRINGSFORMÅL 
 
Område 
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Merknader 

BF 1 
Skarnes - Korsmo 

         Dersom arealet skal benyttes til 
boliger er det behov for å håndtere 
støy fra skytterbanen. 

BF 2 
Skarnes - Korsmo 

         Ligger ved veg – støy og 
trafikkfare. 

BF 3 
Skarnes - Korsmo 

         Ligger nær skytterbanen og vegen. 
Støyproblematikk fra veg og 
skytebane. Potensielle fare; veg og 
skytterbane. 

 
 
 

Medfører uakseptabel risiko. Her skal risikokrevende tiltak gjennomføres, alternativt må det utføres mer detaljerte ROS-analyser for å 
avkrefte risikonivået. 

 Tiltak skal vurderes for å redusere risiko så mye som mulig. Det er mulig å legge en kost-nytteanalyse til grunn for vurdering av ytterligere 
risiko. 

 
 

I utgangspunket akseptabel risiko. 

 

Foto: Gunnar Nygård 
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4.6 Fritidsbebyggelse 
Status og utfordringer 
Sør-Odal kommune er en kommune med store naturressurser, og utviklingspotensialet er 
stort. En viktig oppgave i denne planperioden er å tilrettelegge for attraktive tomter for 
fritidsbebyggelse, fortrinnsvis ved Storsjøen.  
 
I kommuneplanens arealdel 1991-2003 (2013) er det avsatt noen områder med status som 
”leteområder” for ny fritidsbebyggelse. Disse områdene har etter ny plan- og 
bygningslov lov ingen juridisk bindende status. Det er gjort en gjennomgang av disse 
områdene, og de er i grove trekk gjort om til områder for spredt fritidsbebyggelse. 

 
Målbilde 2024  
Kommunen opplever økt byggeaktivitet og etterspørsel etter fridtidstomter. 
 

Kommunens strategier utvikling av områder for fritidsbebyggelse 
• Konsentrere fritidsbebyggelse til allerede tilrettelagte områder 
• Legge til rette for ytterligere fritidsbebyggelse på østsiden av Storsjøen med 

attraktive tomter 
• Differensiere mellom ulike vassdrag med tanke på byggeforbudet i 100-metersonen 
 

Prioriteringer  
Det er i prioriteringen av nye områder for fritidsbebyggelse tatt følgende hensyn til 
arealene: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vurdering av nye områder for fritidsbebyggelse 
Private innspill om nye utbyggingsområder til fritidsformål er sammenfattet og vurdert 
under del 3 Konsekvensutredninger. I tillegg har kommunen vurdert et mulig areal etter 
mål og interesser. 
 

Tabellen under viser nye arealer som er foreslått til fritidsformål i Sør-Odal kommune i 
planperioden. Disse arealene kommer i tillegg til eksisterende regulerte fritidstomter. 

 

 
NYE OMRÅDER FOR FRITIDSBEBYGGELSE 
 
Navn Totalt 

areal i 
daa 

Anslått antall enheter 

F 1 Storsjøen 70 daa Vil avhenge av utnyttelsesgrad. 
F 3 Storsjøen 96 daa Vil avhenge av utnyttelsesgrad. 
F 4 Storsjøen 455 daa Vil avhenge av utnyttelsesgrad. 
 
OMRÅDER FOR SPREDT FRITIDSBEBYGGELSE I LNF 
 
Navn  Totalt 

areal i 
daa  

Anslått antall enheter i planperioden 

LNFB 14 Oppstad 538 5 boliger+ 
10 fritidsboliger 

 

Nye områder for fritidsbebyggelse bør: 
• Bør skje på områder som er godt egnet med sol, utsikt og har tilfredsstillende 

grunnforhold 
• Bør ha god landskapstilpasning 
• Ha tilfredsstillende grunnforhold 
• Ha mulighet for tilfredsstillende veg, vann og avløp (avhengig av hyttestandard) 
• Må sikre adkomst og tilrettelegging for allmennheten i strandsonen 
• Bør sikre at eventuelle båtplasser lokaliseres i fellesanlegg 
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Risiko og sårbarhetsanalyse for fritidsbebyggelse 
 
 

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE FOR FRITIDSBEBYGGELSE 
 
Område 
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Merknader 

F 1 
Storsjøen 

         Det går en høyspentlinje over 
arealet. Det må legges inn 
hensynssone med tilhørende 
byggegrenser. 
Noe bilstøy må påregnes fra fv. 
285. Det må legges inn 
byggegrenser mot fylkesvegen. 
 
Arealet nærmest sjøen berøres 
av buffersonen til et INON-
område. Det må tas hensyn til 
dette under detaljreguleringen 
av området. 

F 3  
Storsjøen 

         Det går en høyspentlinje over 
arealet. Det må legges inn 
hensynssone med tilhørende 
byggegrenser. 
Noe bilstøy må påregnes fra fv. 
285. Det må legges inn 
byggegrenser mot fylkesvegen. 
Nordvestre del av området 
berøres av buffersonen til et 
INON-område. Det må tas hensyn 
til dette under detaljreguleringen 
av området. 

F 4 
Storsjøen 

         Parsellen ligger ved fv. 285. 
Veien må krysses for å komme til 
badeplass ved Strorsjøen. 

 
RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE FOR SPREDT FRITIDSBEBYGGELSE 

 
LNFB 14 Storsjøen          Det går en høyspentlinje over 

arealet. Det må legges inn 
hensynssone med tilhørende 
byggegrenser. Noe bilstøy må 
påregnes fra fv. 283 Det finnes 
kulturminner i form av SEFRAK-
registrerte bygninger i området.  
 

 
 Medfører uakseptabel risiko. Her skal risikokrevende tiltak gjennomføres, alternativt må det utføres 

mer detaljerte ROS-analyser for å avkrefte risikonivået. 
 Tiltak skal vurderes for å redusere risiko så mye som mulig. Det er mulig å legge en kost-

nytteanalyse til grunn for vurdering av ytterligere risiko. 
 
 

I utgangspunket akseptabel risiko. 
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4.7 Næringsarealer 
Status og utfordringer 
Sør-Odal kommune har et mangfold av små og mellomstore bedrifter, samt store 
landbruksressurser i form av jord- og skogbruk.  
 
Det har vært få nye næringsetableringer i kommunen de siste 10 årene. I forbindelse med 
utbygging av ny E 16 antas det at behovet for næringstomter vil endres. Lokalisering av 
nye, romslige næringsområder med avkjøringsmuligheter fra kryssområdene tilknyttet 
ny E 16 i Skarnes-området har derfor vært en viktig utviklingsoppgave i planarbeidet. 

 
Strategisk mål i kommuneplanens samfunnsdel  
Sør-Odal kommune - en fremtidsrettet og attraktiv kommune i vekst 
 
Målbilde 2024 
Kommunen er kjent som en attraktiv etableringskommune med sentral beliggenhet og 
gode kommunikasjonsmuligheter. 
 

Kommunens strategier utvikling av næringsområder 
• Sikre og utvide eksisterende næringsområder 
• Nye næringsområder lokaliseres med avkjøringsmuligheter fra kryssområdene 

tilknyttet ny E 16 i Skarnes-området, fortrinnsvis på udyrkbar mark 
 
Prioriteringer av nye næringsområder 
Det er i prioriteringen av nye næringsarealer tatt følgende hensyn til arealene: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Typer næringsområder 
Under følger en kategorisering av kommunens næringsområder ved etablering av nye 
bedrifter: 
 
 
Områdetype 

 
Områdebeskrivelse 

A Er egnet for virksomheter med middels arbeidsplassintensitet og 
besøksintensitet. I første rekke handels- og servicevirksomheter som er 
avhengig av bilbruk. 

B  Industrivirksomhet 
 
Områdekategoriseringene gjelder ikke for etablerte bedrifter eller for avtaler om 
etableringer som er inngått før planen ble vedtatt. Ved eventuell brann i næringslokaler 
skal virksomheter også ha rett til å fortsette sin aktivitet på samme sted, uavhengig av 
områdetype.

Nye næringsområder bør: 
• Nye næringsarealer skal ligge på udyrkbar mark, med unntak av innebygde og 

uhensiktsmessige jordbruksarealer.  
• Nye arealer bør ligge i tilknytning til kryssområdene til ny E 16. 
• Nye arealer skal legges slik at transportveien til arealet blir minst mulig til hinder for 

sentrums- og boligområder. 
• Arealene skal lokaliseres slik at det oppnås gode og effektive ferdselsårer for 

arbeidstakere. 
• Næringsarealer utenfor Skarnes sentrum skal ikke omfatte detaljvarehandel med 

bruksareal over 3 000 m2/kjøpesenter. 
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Vurdering av nye næringsområder 
Alle private innspill om nye utbyggingsområder for næringer er sammenfattet og vurdert 
under del 3 Konsekvensutredninger. I tillegg har kommunen vurdert mulige arealer etter 
mål og interesser. 
 
Tabellen under viser nye arealer som er foreslått til næringsformål i Sør-Odal kommune i 
planperioden. Disse arealene kommer i tillegg til eksisterende regulerte næringsarealer. 
Tabellen gir også en oversikt over prioriterte bruksområder for eksisterende 
næringsarealer i kommunen. 
 

*) Inkluderer eksisterende næringsområde. 

 
Næringsområde tilknyttet Skarneskrysset 
Det vil være behov for å utvikle området i ”Skarnes-krysset” tilknyttet E 16. 
Reguleringsplanen for E 16 er ikke klar, og det knytter seg usikkerhet rundt hvor kryssets 
endelige plassering blir. Kommunen vil ta stilling til eventuelle områder for vegrelaterte 
virksomheter som eksempelvis bensinstasjoner ved neste rullering av kommuneplanens 
arealdel.  
 
Næringsområde på Stormyra 
”Stormyra”, øst for Spiksetberget, er avsatt til næringsvirksomhet i kategorien ”ikke 
støybelastende nærings- og lagervirksomhet”. Myra er kategorisert som viktig i 
naturmangfoldssammenheng (lavlandsmyr). Store deler av myra inngår i dag i 
torvproduksjon, og er grøftet. Det er videre planlagt at ny E16 skal gå over myra. 
Kommunen har derfor valgt å legge området inn i planen. Da det er usikkerhet rundt E 16s 
plassering, er det lagt inn en rekkefølgebestemmelse om at det skal utarbeides en 
områderegulering for Korsmoenga næringsområde, I 4 og B 12 når reguleringsplanen for 
ny E 16 er vedtatt. Dersom kommunen ønsker å legge til rette for plasskrevende 
handelsvirksomhet i området, må dette avklares i områdereguleringen. 
 

 
NYE OMRÅDER FOR NÆRINGSBEBYGGELSE 
 
Navn Totalt 

areal i 
daa 

Område-
beskrivelse 

Kommentar 

I 4 Korsmoenga/Stormyra 400 A Ikke støybelastende nærings- og 
lagervirksomhet. 

I 9 Skarnes/Tronbøl 6 A Småskala industrivirksomhet med 
lite tungtransportbehov og 
servicevirksomhet. 

I 10 Slomarka 880*)  B Industri. Inkluderer eksisterende 
Slomarka næringsområde (213 
daa). 

I 11 Sæterlisjøen/ 
Finnholt 

10  Arealet er tilknyttet Maarud 
Gaard og Opplevelsessenter. 
Turistnæring/overnatting. 

 
EKISTERENDE NÆRINGSAREALER 
 
Næringsformål vist på delplan: Totalt 

areal i 
daa  

Område-
beskrivelse 

Kommentar 

Disenå næringsområde 80  A Virksomhet lavt arbeidsplass- og 
besøksbehov. 

Hernesmoen næringspark 580  B Lager og industri med lavt 
arbeidsplass- og besøksbehov. 

Tronbøl næringsområde 320 B Småskala industrivirksomhet med 
lite tungtransportbehov og 
servicevirksomhet. 

Mangåa næringsområde 35 B  
Spigsethberget næringsområde 350 B Råstoffutvinning 
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Risiko og sårbarhetsanalyse for nye næringsområder 
 
 

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE NÆRINGSOMRÅDER 
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F
lo
m
, 
er
os
jo
n
 

Sk
og
b
ra
n
n
, 

g
re
ss
b
ra
n
n
 

F
or
u
re
n
sn
in
g
 

Sk
re
d
, 

st
ei
n
sp
ra
n
g
 

B
ra
n
n
 o
g
 

b
ra
n
n
re
la
te
rt
e 

u
ly
k
k
er
 

T
ra
fi
k
k
fa
re
  

St
øy
 

A
n
n
en
 f
a
re
 

(h
øy
sp
en
t,
  

sk
y
te
b
a
n
e 
e.
l)
 

Så
rb
a
re
 o
b
je
k
te
r,
 

k
ri
ti
sk
 

in
fr
a
st
ru
k
tu
r 

Merknader 

I 4 
Korsmoenga/Stormyra 

         Ligger innefor et område 
med skytebane. Stormyra 
har viktige 
naturmangfoldskvaliteter. 
Hekkeområde for fuglen 
hortulan. Deler av området 
vil ligge i tilknytning til E 16, 
noe støy fra vegen må 
påregnes. 

I 9 Skarnes/Tronbøl          Tiltaket vil føre til økt støy på 
naboeiendommer. Økt 
transport/tungtransport i 
området vil medføre økt 
trafikkfare. 

I 10 Slomarka          Det ligger to kulturminner i 
tilknytning til parsellen. 

I 11 
Sæterlisjøen/ 
Finnholt 

         En artskartlegging ligger 
innenfor området. Denne må 
utredes nærmere i 
forbindelse med en 
eventuell utbygging. 

 
 Medfører uakseptabel risiko. Her skal risikokrevende tiltak gjennomføres, alternativt må det utføres mer 

detaljerte ROS-analyser for å avkrefte risikonivået. 
 Tiltak skal vurderes for å redusere risiko så mye som mulig. Det er mulig å legge en kost-nytteanalyse til 

grunn for vurdering av ytterligere risiko. 
 
 

I utgangspunket akseptabel risiko. 

 



Kommuneplanens arealdel 2013-2024 
Planbeskrivelse  

 

31 

4.8 Samferdsel 
Samferdsel – effektiv infrastruktur 
Sør-Odal ligger sentralt i Oslo-regionen. God kommunikasjon i form av ny firefelts 
motorveg og bedret jernbanetilbud for både person- og godstrafikk er gode 
konkurransefortrinn i forhold til nye næringsetableringer og befolkningsvekst.  
 
Målbilde 2024 i kommuneplanens samfunnsdel  
Sør-Odal er et samferdselsknutepunkt for Hamar-, Kongsvinger- og Osloregionen 
samtidig som vi har ivaretatt den interne kommunikasjonen ut i grendene. 
 
Strategier for å utvikle et godt samferdselstilbud i kommunen 
• Ha god dialog med statlige- og fylkeskommunale myndigheter for å fremme 

kommunens interesser i saker som berører veg, jernbane og kollektivtransport 
• Bruke planlegging aktivt for å samordne arealbruken i tilknyting til eksisterende og 

nye samferdselsårer 
• Ha fokus på økt trafikksikkerhet  
• I størst mulig grad ta jordvernhensyn ved samferdselsutbygginger  
• Korridor for ny E 16 vil inngå i arealplanen i henhold til trasévalg og tilhørende 

reguleringsplaner 
• Kommunen jobber for å legge inn en omkjøringsvei til fv. 175 i Skarnes sentrum i 

Handlingsprogram for fylkesveger i Hedmark, i tråd med tidligere vedtatt 
reguleringsplan for området 

 
Utviklingstiltak 
Kommunen har en målsetning om å ha en godt tilrettelagt infrastruktur i form av veg og 
jernbane. Det er planlagt en ny firefelts motorvei fra Kongsvinger til Nybakk (E 16). Første 
steg i utbyggingen er strekningen mellom Kongsvinger og Slomarka. Utbyggingen av 
denne etappen er nå i gang. Neste etappe blir strekningen mellom Slomarka og Nes 
kommune. Det er lagt inn en ”letekorridor” for denne strekningen på plankartet. 
”Letekorridoren” inkluderer en buffersone på 200 meter. Dette gjør at korridoren også 
strekker seg over noen områder som er uaktuelle for utbygging. 
 

Kommunen arbeider videre med en plan for utvikling av Skarnes sentrum. Her inngår et 
trafikksikkerhetsprosjekt for fylkesvei 175 Øgardsvegen. 
 

En utvidelse av togtilbudet mellom Oslo og Kongsvinger er nå gjennomført. Kommunen 
arbeider i samarbeid med Jernbaneverket aktivt med opprustingen av Skarnes stasjon og 
stasjonsområdet (undergang og parkering) som en følge av det nye togtilbudet.  
 

Samordnet arealbruk 
Kommunen har som målsetning å redusere klimagassutslippene fra transport. En spredt 
arealbruk med store avstander mellom boområder, arbeidsplasser og fritidsaktiviteter 
øker transportbehovet. Kommunen har en godt utviklet grendestruktur, og dette virker 
inn på transportbehovet innad i kommunen. For å nå målene om reduserte 
klimagassutslipp er det i planarbeidet lagt vekt på å samordne arealbruken mest mulig 
innenfor grendestrukturen. 
 
Kommunens prioriteringsliste for utvikling av gang- og sykkelveger  
Sør-Odal kommune ønsker gjennom arealplanleggingen å legge til rette for økt 
utbygging/tilrettelegging av turstier, gang- og sykkelveger. Sentrumsplanen inneholder 
flere tilretteleggende tiltak i denne kategorien.  
 

Kommunen har videre utarbeidet følgende prioriteringsliste for gang- og sykkelveger til 
fylkeskommunens handlingsprogram for fylkesveger 2014-2017: 
 
 

Prioritering 
 

Strekning 
 

1. Fv. 24, Borgen – Nord-Odal grense 
2. Fv. 175, Skarnes – Mangåa 
3. Fv. 286 Togstadvn., E16 – Perstuen 
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Foto: Gunnar Nygård 
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4.9 Områder for landbruk, natur og friluftsliv (LNF-områder)  
Status og utfordringer 
Sør-Odal kommune er en stor landbrukskommune med verdifulle jordbruks-, skog og 
utmarks-, og friluftsarealer. Kommunen har ansvaret for å forvalte de naturgitte verdiene i 
tråd med nasjonale mål og rammer.  
 
Målbilde 2024 - kommuneplanens samfunnsdel 
Kommunen forvalter og utvikler naturressursene til det beste for allmennheten og 
fremtidige generasjoner. 
 

Veivalg i kommuneplanens samfunnsdel  
• Ved all planlegging skal jordvernet tillegges stor vekt i tråd med nasjonale 

målsetninger og inngrep i særlig verdifulle områder skal unngås 
• Benytte utviklingspotensialet som ligger innenfor grendene og sentrumsområdene 
• Beskytte og utvikle natur og landskap slik at livsvilkårene for mennesker, dyr og 

planer forbedres, og rekreasjonsverdiene øker 
• Sikre nedslagsfeltet for drikkevann 
 
NLF B – områder hvor spredt bebyggelse er tillatt 
I kommuneplanens arealdel 1991-2006 var det avsatt store områder (LNF-A-områder) 
hvor spredt bosetting kunne tillattes. Disse områdene er snevret inn i ny kommuneplan 
(LNF-B-områder). 
 
Det er i planarbeidet lagt vekt på å finne løsninger som ivaretar de verdifulle LNF-
områdene mot inngrep. I utvelgelsen av områder hvor spredt bebyggelse er tillatt er det 
videre lagt vekt på å ta hensynet til miljø og kulturminner/kulturlandskap. Det er også 
gjort en vurdering av tilgang til kommunalt vann- og avløp, trafikksikkerhet og 
avkjørselsmuligheter til veger.  
 
Kriterier for ny spredt bebyggelse 
• Bør samles i tilknytning til eksisterende bebyggelse for å styrke eksiterende 

grendestruktur 
• Bør skje i områder som er godt egnet med sol, utsikt og har gode grunnforhold 
• Må ha godkjent adkomst, vann og avløp 
 
 
 
Ny inndeling av LNF-områdene er som følger: 
 
LNF-A: Areal for nødvendig tiltak for landbruk og gårdstilknyttet 
næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag 
Innen dette området skal det tas spesielle hensyn til kulturlandskapet, vilt, jordbruk, 
skogbruk og friluftsliv, men også til behovet for næringsutvikling og bosetting. Forbudet 
mot spredt bebyggelse i dette området er videre motivert av behovet for å styre 
utbyggingsmønsteret til de best egnede områdene. 

 
LNF-B: Områder hvor spredt boligbebyggelse er tillatt 
I disse områdene er spredt boligbebyggelse tillatt etter gitte kriterier. 
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Samlet oversikt over områder hvor spredt bebyggelse er tillatt: 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Risiko- og sårbarhetsanalyser for disse områdene finnes under punkt 4.4 Boligområder og 
punkt 4.5 Fritidsbebyggelse. 

 

 
OMRÅDER FOR SPREDT BOLIGBEBYGGELSE I LNF 
 
Navn Totalt areal 

i daa (ca) 
Anslått antall enheter i 
planperioden *) 

LNFB 1 Disenå  1 650 15 enheter 
LNFB 2 Ullern 6 511 15 enheter 
LNFB 4 Oppstad 260 4 enheter 
LNFB 5 Slåstad 1 853 8 enheter 
LNFB 6 Sander 3 669 18 enheter 
LNFB 8 Galterud 5 189 15 enheter 
LNFB 9 Fulu 500 7 enheter 
LNFB 10 Grimslandsvatnet 625 9 enheter 
LNFB 11 Skarnes  291 11 enheter 
LNFB 13 Oppstad 3 257 5 enheter 
LNFB 14 Storsjøen 538 5 boliger+ 

10 fritidsboliger 
LNFB 16 Oppstad 145 2 enheter 
LNFB 17 Oppstad 110 2 enheter 
LNFB 18 Slåstad 125 3 enheter 
LNFB 20 Finnholt 2 428 5 enheter 
 
OMRÅDER FOR SPREDT FRITIDSBEBYGGELSE I LNF  
 
Navn  Totalt 

areal i 
daa  

Anslått antall enheter i planperioden 
 

LNFB 14 Storsjøen 557 5 boliger+ 
10 fritidsboliger 
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4.10 Råstoffutvinning/masseuttak 
Arealdelen skal i nødvendig utstrekning angi områder for råstoffutvinning. Tiltak som 
faller inn under denne arealbrukskategorien vil blant annet omfatte uttak av mineralske 
løsmasser som sand, grus, stein og blokk. Vanlige virksomhetstyper i denne kategorien 
er sand- og grustak, pukkverk, steinbrudd bergverk og torvtak. 
 
Det er foreslått to nye tiltak i planperioden. Tiltakene er konsekvensutredet. 
 
 
NYE OMRÅDER FOR RÅSTOFFUTVINNING/MASSEUTTAK 
 

Koordinater Navn Eier Uttaks-
volum 
m3 

Totalt areal  
i daa 

X Y 

RU 1 
Finnholt 

Thomas Stang 20.000 9 6668990.73 652614.67 

RU 2 
Øvre Sæter 
Korsfløyta 
Finnholt 

Bente Aasness 40.000 6 (fase1) 
20 (fase 2) 

6668708.92 654915.78 

 
Samlet risiko- og sårbarhetsanalsyse for råstoffutvinning og masseuttak 
 
 

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE FOR RÅSTOFFUTVINNING 
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Merknader 

RU 1          Kan medføre noe støy til 
naboeiendommer ved vind. 
Det er alltid en viss fare for 
skred og steinsprang 
tilknyttet masseuttak. 

RU 2 
 

         Det er alltid en viss fare for 
skred og steinsprang 
tilknyttet masseuttak. Det må 
påregnes støy som en følge 
av tiltaket. Området ligger 
innenfor buffersonen for et 
området for inngrepsfri 
natur. 

 
 Medfører uakseptabel risiko. Her skal risikokrevende tiltak gjennomføres, alternativt må det 

utføres mer detaljerte ROS-analyser for å avkrefte risikonivået. 
 Tiltak skal vurderes for å redusere risiko så mye som mulig. Det er mulig å legge en kost-

nytteanalyse til grunn for vurdering av ytterligere risiko. 
 
 

I utgangspunket akseptabel risiko. 
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4.11 Idrettsanlegg 
Skytebaner  
Skytebanen på Galgeberget må trolig flyttes når ny E 16 bygges mellom Slomarka og Nes 
grense. Kommunen er i dialog med Søndre Odalen skytterlag, og det vil settes ned en 
likeverdig skytterbanenemnd for å vurdere ulike løsninger. Ny løsning vil innarbeides 
ved neste rullering av planen.  
 
Det er lagt inn faresoner (hensynssoner) rundt skytterbanene på Galgeberget, på 
Galterud og på Finnholt.  
 
Idrettsanlegg 
Bøssmyra 
Skarnes IL har i innspill bedt om at 
kommunen i arealplanen legger til rette 
for ski og aktivitet i området rundt 
Bøssmyra etter at ny E 16 bygges. 
Bøssmyra har i dag status som 
idrettsanlegg i reguleringsplanen for 
Korsmo. Området rundt har status som 
LNF-område. Bøssmyra er Skarnes ILs 
tidligere fotballanlegg. Dette anlegget er 
nå flyttet til SIAP. 
 
Området er godt opparbeidet til 
idrettsformål, og ligger sentralt til i 
forhold til Korsmo. Området er videre en 
god inngangsport til turområder i 
Korsmoberget/ 
Vardeliaområdet med start ved lysløypeanlegget på Bøssmyra. 
 
Området vil sannsynligvis bli en del av kryssområdet til ny E 16. Kommunen vil først 
kunne ta stilling til arealbruken i dette området når endelig vegtrasé er fastsatt. 
 
 
Friplass Korsmo 
Linda Kristensen har fremmet forslag om 
å etablere en idrettsplass ”friplass” på 
”fotballbanen” sør for Korsmo skole. 
Denne plassen er regulert i 
formålsgruppen ”offentlig bebyggelse” 
i reguleringsplanen for Korsmo. Det kan 
derfor ligge til rette for en utvikling av 
dette området. 
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Flytting av idrettsplassen på Slåstad 
Slåstad idrettslag og Slåstad grendeutvalg ønsker å flytte idrettsplassen på Slåstad. 
Begrunnelsen for ønsket om flytting er følgende: 
 

• Avstanden fra skole til idrettsplassen for lang og for tidkrevende til at nåværende 
idrettsplass i særlig grad kan anvendes til skolens fysiske aktiviteter 

• Fv. 209 er farlig med tidvis stor trafikk, bruk av gammel idrettsplass krever 
kyssing av vegen 

• En flytting vil også være mer ideell i forhold til avstand/tilgjenglighet mht. nærhet 
til der hvor folk bor 

 
Det er fortatt en konsekvensutredning av tiltaket (FT 1). Tiltaket vil være positivt for 
oppvekstmiljøet i Slåstadgrenda. Flytting av idrettsanlegget til ønsket lokalitet vil likevel 
medføre et tap av 27 dekar fulldyrket jord. Ved tilbakeføring av gammel idrettsplass (11 
daa) vil tapet netto bli omlag16 dekar.  
 
Kommunen mangler i dag en helhetlig plan for idrett og fysisk aktivitet. Det er vedtatt at 
det innen utgangen av 2013 skal utarbeides en slik plan. Planen vil inkludere et 
handlingsprogram for prioritering av fremtidige idrettsanlegg i kommunen. Idrettsrådet 
vil være en viktig støttespiller i dette planarbeidet. 
 
Så snart kommunens prioriteringer for lokalisering av fremtidige idrettsanlegg er klar, vil 
man kunne gjøre en vurdering av om det forligger tilstrekkelige samfunnsinteresser til å 
kunne omdisponere netto 16 dekar jordbruksareal til fritidsformål/idrettsanlegg. Det vil 
gjøres en ny vurdering av tiltaket ved rulleringen av kommuneplanens arealdel i 2017.  
Følgende endring er foreslått tatt inn i planforslaget i kategorien idrettsanlegg.  
 
Som en mellomløsning vil et mulig areal for ballbinge utredes i den nye 
reguleringsplanen for Slåstad.  
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4.12 Arealer for en fremtidig skole i Sør-Odal 
Et av kommunens satsningsområder er oppvekst, og det skal utarbeides en plan for utvikling av 
skolen i Sør-Odal fram mot 2020. Planen skal ha fokus på innhold og kvalitet i skolen.  
 
På sikt skal det bygges et nytt skoleanlegg som favner ungdomstrinnet, og det kan også bli aktuelt 
å endre skolestrukturen i kommunen.  
 
I arbeidet med arealplanen har kommunen vurdert ulike arealalternativer til dette formålet.  
 
Kommunen har likevel konkludert med at behovene tilknyttet den nye skolen må avklares før 
tomten avsettes i arealplanen. Dette vil derfor tas opp til en ny vurdering i arbeidet med den 
kommunale planstrategien i 2015/2016, og eventuelt rulleres inn i neste planperiode. 
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4.13 Hensynssoner 
Hensynssoner kommer i tillegg til arealformål, og viser hvilke hensyn og restriksjoner 
som har betydning for bruken av arealet. I kommunen skal det tas hensyn til følgende 
hensynssoner: 
 
1. Sikrings-, støy- og faresoner 
Lovhjemmel: PBL § 11-8 a 

 

Sikringssone for drikkevannskilde 
I områder merket med sikringssoner for drikkevannskilder skal det vises spesielle 
hensyn for å beskytte kommunens drikkevannskilder. Områdene omfatter: 
 

Kode Navn 
H110_1 Vallsjøen 
H110_2 Dysttjennet 
H110_3 Igletjernet 

 

Faresoner skytebaner 
Følgende skytebaner er vist med hensynssoner på plankartet: 
 

 
 
 
 

 
Faresone Brann- og eksplosjonsfare 
Følgende område er vist med hensynssone brann- og eksplosjonsfare på plankartet: 
 

 
 

Innenfor denne hensynssonen kan det ikke oppføres 
boligbebyggelse/barnehager/skoler/andre bygninger til allmennyttige forhold eller 
iverksettes tiltak som vanskeliggjør rednings- eller opprydningsarbeid. 

 
2. Soner med særlige hensyn til landbruk, friluftsliv, grønnstruktur, landskap eller 
bevaring av naturmiljø eller kulturminner  
Lovhjemmel: PBL § 11-8 b 

 
Landbruk og friluftsliv 
Dette er områder med særlige hensyn til bevaring av landbruks- og friluftsverdier. 
Følgende områder er vist med hensynssone landbruk og friluftsliv på plankartet:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

I vurderingen av tiltak i disse områdene skal det vurderes hvorvidt tiltaket vil virke 
reduserende på områdets karakter og bevaringsverdi. Landbruks- og natur- eller 
kulturfaglige uttaleser vil fremstå som spesielt viktige i denne sammenhengen. 
 

Kode Navn 
H360_1 Skarnes: Galgeberget skyterbane 
H360_2 Galterud: Galterud skytebane  
H360_3 Finnholt: Finnholt skytebane 

Kode Navn 
H350_1 Maarud 

Kode Navn 
H530_1 Skarnesberget, Skarnes 
H560_1 Slåttemark Grimslandsvatnet 
H560_2 Dam ved Skårer, Sander 
H560_3 Gammel granskog, Sagmoen, Galterud 
H560_4 Evje, Stomperud, Galterud 
H560_5 Dam, Stomperud, Galterud 
H560_6 Damlibekken, Skarnes 



Kommuneplanens arealdel 2013-2024 
Planbeskrivelse  

 

40 

Sone Vestmarka  
Hensynssonen gjelder for området som er avsatt som et viktig landbruks- og 
friluftsområde i Vestmarkaplanen. 
 

Kode Navn 
H510_1 Vestmarka 

 

Det er i tilknytning til hensynssonen gitt bestemmelser for bebyggelse  i det avsatte 
området. 
 
3. Soner for båndlegging i påvente av vedtak etter plan- og bygningsloven eller 
andre lover, eller som er båndlagt på grunnlaget 
Lovhjemmel: PBL§ 11-8 d 

 

Båndlagte områder 
Følgende områder er vernet etter naturmangfoldsloven: 
 

Kode Navn 
H720_1 Seimsjøen 
H720_2 Stimannsberget 
H720_3 Nygardsmyrene 

 

 
Følgende områder er båndlagte i påvente av vedtak etter plan- og bygningsloven: 
 

Kode Navn 
H710_1 ”Letekorridor” E 16  
H710_2 Sentrum vest, del 2 
H710_2 Skarnes sentrum sør 
H710_3 ”Letekorridor” bru Teinstrømmen 
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5. Samlet oversikt og arealregnskap over nye 
utbyggingsområder  
Arealer til boligformål 
 

Antall daa  
prioritert  
areal/ 

Områdenavn Antall 
daa 

Antall daa 
dyrka mark 

Område-
type 

Prioritet 

Totalt Dyrka 
jord 

B 1 Skarnes – nord for 
SIAP 

250 0 B Ikke prioritert i denne rulleringen. 
Vil kunne tas opp til ny vurdering i 
neste planperiode. Parsell 2 (67/1) 
prioritert til spredt bebyggelse 
(LNF B-11) 

0 0 

B 3 Skarnes - 
Korsmoenga 

25 4,0 B Prioritert 25 4 

B 4 Skarnes - Os 165 0 B Ikke prioritert i denne rulleringen. 
Vil kunne tas opp til ny vurdering i 
neste planperiode. 

0 0 

B 5 Ullern  103 0 B Prioritert 103 0 
B 6 Ullern 21,5 21,5 B Ikke prioritert 0 0 
B 7 Slåstad 12 9 B Prioritert 12 9 
B 8 Sander 4 0 B Prioritert 4 0 
B 9 Sander 8 0 B Prioritert 8 0 
B 10 Disenå 16 8 B Prioritert 16 8 
B 11 Disenå 440 0 B Prioritert 223 0 
B 12 Skarnes 71 19,5 B Prioritert 71 19,5 
B 13 Skarnes 25  B Ikke prioritert 0 0 
B 14 Skarnes/Korsmo 19,5 12 B Prioritert 19,5 12 
B 15 Ullern 135 16 B Prioritert 135 16 
B 16 Slåstad 6,5 6,5 B Prioritert 6,5 6,5 
B 17 Ullern 7,5 0 B Omregulering 7,5  
B 18  Galterud 16 0 B Omregulering 16 0 
B 19 Sander 6 0  Omregulering 6 0 
B 20 Skarnes Greina 18 18 (ikke i 

bruk) 
Allerede reg. 

B Omregulering 18 - 

B 21  Oppstad 25,5 0 B Omregulering 25,5 0 
B 22 Slåstad 19 14,5 B Prioritert 19 14,5 
B 23 Slåstad 90,5 0 B Prioritert 90,5 0 
Antall 
daa  

     805,5 89,5 

 
Arealer til næringsformål 

Antall daa  
prioritert  
areal 

Områdenavn Antall 
daa 

Antall daa 
dyrka mark 

Område-
type 

Prioritet 

Totalt Dyrka 
jord 

I 11 Sæterlisjøen/ 
Finnholt 

10 10 I Prioritert 10 0 

I 2 Slomarka 80 0 I Prioritert inn i samlet forslag til 
næringsområde (I 10) 

0 0 

I 3 Slomarka 39 0 I Prioritert inn i samlet forslag til 
næringsområde (I 10) 

0 0 

I 4 Korsmoenga/ 
Stormyra 

400 0 I Prioritert 400 20 

I 6 Skarnes kryss  
E 16 

70 50 I Ikke prioritert i denne 
planperioden grunnet usikkerhet 
rundt E 16 trasè. Vil kunne tas opp 
til ny vurdering i neste 
planperiode. 

0 0 

I 7 Skarnes kryss  
E 16 

133 6 I Ikke prioritert i denne 
planperioden grunnet usikkerhet 
rundt E 16 trasè. Vil kunne tas opp 
til ny vurdering i neste 
planperiode. 

0 0 

I 8 Disenå - 0 I Ikke prioritert 0 0 
I 9 Skarnes/ 

Tronbøl 
6 0  Prioritert 6 0 

I 10 Slomarka 880*) 0  Prioritert 880*) 0 
Antall 
daa  

 
 

    1296 20 
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RU 1 Finnholt 9 0  Prioritert 9 0 
RU 2 Korsfløyta 

Finnholt 
20  0  Prioritert 20 0 

RU 3 Slåstad/ 
Nordsethagen  

15 0  Ikke prioritert 0 0 

Antall 
daa 

     29 0 

*) Inkluderer eksisterende næringsområde. 

 
Arealer til boligformål/næringsformål 

Antall daa  
prioritert  
areal 

Områdenavn Antall 
daa 

Antall daa 
dyrka mark 

Område-
type 

Prioritet 

Totalt Dyrka 
jord 

B_I_2 Skarnes 31 25 I Ikke prioritert i denne 
planperioden grunnet 
usikkerhet rundt E 16 trasè. 
Vil kunne tas opp til ny 
vurdering i neste planperiode. 

0 0 

BF 1 Skarnes - Korsmo 8 0 Bolig/næring Prioritert 8 0 
BF 2 Skarnes - Korsmo 4 0 Bolig/ 

forretning 
Prioritert 4 0 

BF 3 Skarnes - Korsmo 3 0 Bolig/ 
forretning 

Prioritert 3 0 

Antall 
daa 
totalt 

     15 0 

 
Arealer til fritidsformål 

Antall daa  
prioritert  
areal 

Områdenavn Antall 
daa 

Antall daa 
dyrka mark 

Område-
type 

Prioritet 

Totalt Dyrka 
jord 

F 1 Slåstad/ 
Storsjøen 

70 0 F Prioritert 70 0 

F 2 Storsjøen, 
østsiden 

11 0 F Ikke prioritert  
Prioritert inn i området for 
spredt fritidsbebyggelse LNF-
B-14 

0 0 

F 3 Slåstad/ 
Storsjøen 

96 33 F Prioritert 96 33 

F 4 Slåstad/ 
Storsjøen 

455 0  Prioritert 455 0 

Antall 
daa  

     621 33 

 
Arealer til idrettsanlegg og samferdselsanlegg 

Antall daa  
prioritert  
areal 

Områdenavn Antall 
daa 

Antall daa 
dyrka mark 

Område-
type 

Prioritet 

Totalt Dyrka 
jord 

FT 1 Idrettsplass 
Slåstad 

27 27 FT Ikke prioritert i denne 
rulleringen 

0 0 

FT 2 Ballbinge Slåstad 2,2 2,2 FT Tas inn som en del av 
reguleringsplanen for Slåstad. 

0 0 

SA 1 Parkering Slåstad 3,5 2,3 SA Tas inn som en del av 
reguleringsplanen for Slåstad. 

0 0 

Antall 
daa  

     0 0 

A =  Bebyggelse og anlegg 
B =  Boligbebyggelse 
F =  Fritidsbebyggelse 
FT =  Fritids- og turistformål 
RU =  Råstoffutvinning 
I =  Næringsbebyggelse 
SA = Samferdselsanlegg 
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6. Konsekvensutredninger 
Del 3 av planforlaget ivaretar kravet om konsekvensutredninger til planforslaget. 
Under er det gjort en redegjørelse av fremgangsmåte for konsekvensutredningene og en 
vurdering av 0-alternativet. 

6.1 Lovgrunnlag og fremgangsmåte 
I henhold til plan- og bygningsloven 2008 § 4-2 skal planbeskrivelsen for kommuneplaner 
med retningslinjer eller rammer for fremtidig utbygging inneholde en 
konsekvensutredning av planens virkning på miljø og samfunn. 
 
På kommuneplannivå er det virkning av foreslåtte utbyggingsstrategier og den samlede 
virkningen av planens arealendring for miljø og samfunn som skal vurderes. Det skal 
utredes konsekvenser av de delene av planen som fastsetter rammer for fremtidig 
utbygging og som er nye i forhold til gjeldende plan. Utredningen skal også inneholde 
opplysninger om forhold som skal avklares og belyses nærmere i tilknytning til senere 
regulering, og hva som kan gjøres for å tilpasse tiltaket og avbøte på skader eller 
ulemper. 
 
Konsekvensutredningen skal videre redegjøre for hvordan statlige planretningslinjer er 
ivaretatt og fulgt opp. Det vil si hvordan de nasjonale og regionale mål er videreført i 
kommuneplanen. 
 
Konsekvensutredningen er delt opp i to deler: 
 

1. Vurdering av virkningen av den samlede arealendringen 
 Den samlede arealvurderingen skal vurderes opp i mot lokale og regionale 
 strategier for arealutvikling. Strategiene for arealutvikling er hentet fra 
 kommuneplanens samfunnsdel og nasjonale forventninger/føringer. 
 

• Attraktivitet og innbyggerrekruttering 
• Samferdsel og infrastruktur 
• Jordvern 
• Verdiskaping og næringsutvikling 
• Klima og energi 
• Naturmangfold 

 
Det skal også vurderes alternative lokaliseringer for utbyggingsformålene og følgende av 
å ikke realisere tiltaket, 0-alternativet. 
 

2. Vurdering av de enkelte områdene for fremtidig utbygging som er nye i 
forhold til gjeldende plan. 
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