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1. Konsekvensutredninger 

1.1 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 avkares 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 også 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 
• Biologisk mangfold 
• 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. 

 



Kommuneplanens arealdel 2013-2024   
Konsekvensutredninger 

 
 

4 

Del 1: Vurdering av virkningen av den samlede arealendringen og 0-
alternativet 

Samlede virkninger av planen 

Området som i denne planen er avsatt til fremtidige utbyggingsområder er på 2 766,5 
daa, dvs. 0,54 % av kommunens totale areal (dette arealet inkluderer også eksisterende 
næringsområde på Slomarka, samt arealer som er regulert til næringsformål/offentlig 
tjenesteyting som nå er avsatt til boligformål). I tillegg er det avsatt områder hvor spredt 
bebyggelse kan tillates med et gitt antall årlig, samt avsatt 29 daa som skal brukes til uttak 
av masser. 
 
Totalt sett vil den samlede arealendringen ha små effekter på miljøet. At det legges til 
rette for økt bosetting og videre vekst i næringslivet, vil samlet sett kunne gi positive 
ringvirkninger for kommunen som samfunn. 

Attraktivitet og innbyggerrekruttering 

Prognoser for befolkningsvekst anslår at Sør-Odal vil ha et innbyggertall på mellom 8 750 
og 9 100 personer i 2024, avhengig av nasjonal vekst for øvrig. Dette innebærer et 
anslagsvis behov på mellom 400 og 570 nye boenheter i planperioden.  
 

Det er lagt til rette for økt innbyggervekst gjennom å avsette arealer til nye boområder i 
sentrum og i grendene. Det er satt av arealer til boligformål på Skarnes, Ullern, Slåstad, 
Oppstad, Galterud, Disenå og på Sander. Det er videre avsatt store arealer rundt 
grendene (LNFB-områder) hvor spredt bebyggelse kan tillates etter gitte bestemmelser. 
 
Det er også avsatt attraktive arealer til fritidsbebyggelse langs Storsjøen. 

Samferdsel og infrastruktur 

Sør-Odal ligger sentralt i Oslo-regionen. God kommunikasjon i form av ny firefelts 
riksveg og bedret jernbanetilbud for både person- og godstrafikk er gode 
konkurransefortrinn i forhold til nye næringsetableringer og befolkningsvekst.  
 
Det er planlagt en ny firefelts motorvei fra Kongsvinger til Nybakk (E 16). Første steg i 
utbyggingen er strekningen mellom Kongsvinger og Slomarka. Byggingen av denne 
etappen er nå i gangsatt. Neste etappe blir strekningen mellom Slomarka og Nes grense. 
Det er lagt inn en ”letekorridor” for denne strekningen på plankartet.  
 
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. 
Undergangen er også et viktig trafikksikkerhetstiltak for å sikre barn- og unges ferdsel 
over jernbanen i sentrum.  

Verdiskaping og næringsutvikling 

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. Det er lagt inn 
nye, romslige næringsarealer med avkjøringsmuligheter fra kryssområdene tilknyttet ny 
E 16 på Skarnes (Stormyra) og på Slomarka. Det er videre utviklingsmuligheter i 
kryssområdene for ny E 16 på Skarnes (Korsmo). Dette vil vurderes ved neste rullering av 
kommuneplanens arealdel. 
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Jordvern og bruk av dyrka mark 

Det er i planarbeidet lagt stor vekt på å skåne både dyrka og dyrkbar mark. Det er i 12 
årsperioden planlagt nye utbyggingsområder til bolig og fritidsformål på til sammen 
142,5 dekar dyrka mark (med nåværende arealstatus LNF). Dette tilsvarer 0,2 % av 
kommunens totale areal med dyrket mark. Planen legger da opp til en årlig nedbygging 
av 12 dekar dyrka mark til bolig- nærings- og fritidsformål, eller en årlig nedbygging på 
0,02 % av det totale jordbruksarealet til dette formålet.  
 
De foreslåtte arealene til bolig- og fritidsformål er videre å betrakte som marginale 
arealer i form av arealer som i dag ikke egner seg til korn- eller potetproduksjon, eller 
ligger ”inneklemt” i sentrumssonen. Unntaket fra dette er jordbruksarealet som inngår i  
I 4 (næringsområde Stormyra). Denne jorda egner seg også godt til potetproduksjon. I 
utbyggingsområder som berører dyrka mark er det lagt vekt på en høy arealutnyttelse, 
slik at den samle virkningen skal veie noe opp mot ulempene.  

Klima og energi 

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, ved å 
lokalisere nye boområder i gangavstand til holdeplasser for kollektivtransport. 

Naturmangfold 

Det er i planarbeidet lagt vekt på å i vareta naturmangfoldet. Som datagrunnlag i planen 
er registerte temadata over naturvernområder, inngrepsfri natur, verdifulle 
kulturlandskap, prioriterte naturtyper, arter, dyrkbar jord, samt MIS-registreringer lagt til 
grunn. I områder som er avsatt til utbyggingsformål går verdiene i stor grad frem i ROS-
analysene og er beskrevet i konsekvensutredningen for det enkelte område. I LNFB-
områder hvor spredt bebyggelse kan komme i konflikt med naturmangfoldshensyn er det 
gjennom bestemmelse B 18 vedtatt at ny bebyggelse ikke skal komme i konflikt med 
viktige områder for biologisk mangfold. 

 

Redegjørelse for 0-alternativet 

0-alternativet vil si at det ikke legges ut områder for fremtidig utbygging, men at de 
forblir LNF-områder. Landbruks-, natur- og friluftsinteressene vil da bli ivaretatt i disse 
områdene. 
 
Kommunen har viktige interesser som skal ivaretas, herunder en målsetning om å øke 
innbyggertallet og å utvikle næringslivet i kommunen. Disse interessene vil ikke bli 
ivaretatt ved 0-alternativet. Dersom kommunen skal nå målsetningene i kommuneplanens 
samfunnsdel, må det legges til rette for utviklingstiltak. Samfunnsutviklingstiltakene vil da 
gå på bekostning av å ta vare på LNF-arealer. 
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Del 2: Vurdering av de enkelte områder for fremtidig utbygging 
Under følger en oversikt over alle innspill til nye utbyggingsområder. 

 
Boligformål 
 
Innspiller 
 

Gnr. Bnr. 
 

Arealformål 
 

Antall daa 
 

Lokalitet 
 

Status 
 

Referanse 
 

Side 
 

Boligformål               

PRIORITERTE I PLANPERIODEN 

Salutaris Eiendom AS/Lars Gj. Rolstad 84/7 Boligformål 41, 2 daa Skarnes KU B 3 13 

Sør-Odal kommune   Boligformål 71 daa Skarnes/Sandnesmoen KU B 12 16 

Sør-Odal kommune  Boligformål 19,5 daa Skarnes KU B 14 19 

Sør-Odal kommune  Boligformål (omreg.) 18 daa Skarnes KU B 20 22 

Catrine Gjems Krogstad og Per K. Runden  78/1 og 79/1 Boligformål 103 daa Ullern KU B 5 24 

Sør-Odal kommune  Boligformål 135 daa Ullern KU  B 15 27 

Sør-Odal kommune  Boligformål (omreg.) 7,5 daa Ullern KU B 17 30 

Erland Nordsetmoen 32/21 Boligformål 11,9 daa Slåstad KU B 7 32 

Sør-Odal kommune  Boligformål 6,5 daa Slåstad KU B 16 35 

Slåstad vel  Boligformål 19 daa Slåstad KU B 22 37 

Slåstad vel  Boligformål 90,5 daa Slåstad KU B 23 39 

Kjartan Oen Pedersen 35/11 Boligformål 4,2 daa Sander KU B 8 41 

Kjell Inge Dalsjø 56/13 Boligformål 8 daa Sander KU B 9 44 

Sør-Odal kommune  Boligformål (omreg.) 6 daa Sander KU B 19 47 

Sigvardt Pran 71/1 Boligformål 16 daa  Disenå KU B 10 49 

Sigvardt Pran 71/1 Boligformål 440 daa Disenå KU B 11 52 

Sør-Odal kommune  Boligformål (omreg.) 16 Galterud KU B 18 55 

Oppstad grendelag  Boligformål 25,5 Oppstad KU B 21 57 

IKKE PRIORITERTE I PLANPERIODEN 

Anders Moss og Astrid Rørholt 67/1 og 38/2 Boligformål 250 daa Skarnes KU B 1 60 

Line og Jostein Torkildsrud 85/7 Boligformål/handel/næring 31 daa Skarnes KU B_ I_2 76 

Johan Schjervheim 39/1 Boligformål 165 daa Skarnes KU B 4 62 

Sør-Odal kommune   Boligformål 25 daa Kryssområde E 16 Kart B 13 65 
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Eldbjørg Munkelien/Christian Ruud 78/25 Boligformål 21,5 daa Skarnes KU B 6 67 

 
 
Innspiller 
 

Gnr. Bnr. 
 

Arealformål 
 

Antall daa 
 

Lokalitet 
 

Status 
 

Referanse 
 

Side 
 

Bolig-/næringsformål               

PRIORITERTE I PLANPERIODEN 

Skarnes - Korsmo  Bolig-/næringsformål  Skarnes KU BF 1 70 
Skarnes - Korsmo  Bolig-/forretningsformål  Skarnes KU BF 2 73 
Skarnes - Korsmo  Bolig-/forretningsformål  Skarnes KU BF 3 73 

IKKE PRIORITERTE I PLANPERIODEN 

Line og Jostein Torkildsrud 85/7 Boligformål/handel/næring 31 daa Skarnes KU B_ I_2 76 
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Fritidsformål 
 
Innspiller 

 

Gnr. Bnr. 
 

Arealformål 
 

Antall daa 
 

Lokalitet 
 

Status 
 

Referanse 
 

Side 
 

Fritidsformål               

Otto Herud 28/35 Fritidsformål ca. 70 daa Storsjøen/Slåstad KU F 1  79 

Per Eriksen 98/3 Fritidsformål/boligformål 11 daa Storsjøen/Østsiden KU 
F 2/ 
LNFB 14 82 

Sør-Odal kommune Flere Fritidsformål 96 daa Storsjøen/Slåstad KU F 3 85 

Vidar Våltorp Flere Fritidsformål 455 daa Storsjøen/Slåstad KU F 4 88 

Sør-Odal kommune Flere Bolig/fritidsformål 538 daa Storsjøen KU LNFB 14 147 

 

Næringsformål og råstoffuttak 
 
Innspiller 

 

Gnr. Bnr. 
 

Arealformål 
 

Antall daa 
 

Lokalitet 
 

Status 
 

Referanse 
 

Side 
 

Næringsformål               

PRIORITERTE I PLANPERIODEN 

Thomas Stang 53/2 Næringsformål 10 daa Finnholt KU I 11 91 

Per Landfall 34/1 Næringsformål 50 daa Slomarka KU I 2 (I 10) 94 

Svein Nordseth 35/14 Næringsformål 39 daa Slomarka KU I 3 (I 10) 97 

Sør-Odal kommune   Næringsformål 400 daa Korsmoenga/Stormyra KU I 4 100 

Sør-Odal kommune 66/10 Næringsformål 6 daa Tronbøl KU I 9 103 

Sør-Odal kommune Flere Næringsformål 880 daa Slomarka KU I 10 106 

IKKE PRIORITERTE I PLANPERIODEN 

Sør-Odal kommune   Næringsformål 70 daa 
Kryssområde E 16 
Skarnes 1 Kart I 6 109 

Sør-Odal kommune   Næringsformål 133 daa 
Kryssområde E 16 
Skarnes 2 Kart I 7 111 

Thomas Stang 76/1 Næringsformål   Disenå KU I 8 113 

Råstoffuttak        

PRIORITERTE I PLANPERIODEN 

Thomas Stang 53/2 Råstoffuttak 9 daa Masseuttak Disenå KU RU 1 117 

Bente Aasness   Råstoffuttak 6-20 daa  

 
Masseuttak Øvre 
Sæther KU RU 2 120 
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IKKE PRIORITERTE I PLANPERIODEN 

Steinar Kristiansen   Råstoffuttak 10-15 daa  
Massetak 
Nordsethagen KU RU 3 124 

 
Områder avsatt for spredt bebyggelse 
 
Innspiller 
 

Gnr. Bnr. 
 

Arealformål 
 

Antall daa 
 

Lokalitet 
 

Status 
 

Referanse 
 

Side 
 

Områder for spredt bebyggelse              

PRIORITERTE I PLANPERIODEN 

Disenå  Flere Spredt boligbebyggelse 1 650  Disenå  KU LNFB 1 127 

Ullern Flere Spredt boligbebyggelse 6 511 Ullern KU LNFB 2 129 

Oppstad Flere Spredt boligbebyggelse 260  Oppstad KU LNFB 4 131 

Slåstad Flere 
Spredt bolig- og 
fritidsbebyggelse 1 853  Slåstad KU LNFB 5 133 

Sander Flere Spredt boligbebyggelse 3 669  Sander KU LNFB 6 135 

Galterud Flere Spredt boligbebyggelse 5 189  Galterud KU LNFB 8 137 

Fulu Flere Spredt boligbebyggelse 500  Fulu KU LNFB 9 139 

Grimslandvatnet Flere Spredt boligbebyggelse 625  Grimslandvatnet KU LNFB 10 141 

Skarnes Flere Spredt boligbebyggelse  291 Skarnes KU LNFB 11 143 

Oppstad Flere Spredt boligbebyggelse 100 Oppstad KU LNFB 13 145 

Sør-Odal kommune Flere Spredt bolig/fritidsformål 538 Storsjøen KU LNFB 14 147 

Oppstad Flere Spredt boligbebyggelse 145 Oppstad KU LNFB 16 149 

Oppstad Flere  Spredt boligbebyggelse 110 Oppstad KU LNFB 17 151 

Slåstad Flere Spredt boligbebyggelse 125 Slåstad KU 
LNFB 18 
 153 

Finnholt Flere Spredt boligbebyggelse 2 428 Finnholt KU LNFB 20 155 

IKKE PRIORITERTE I PLANPERIODEN 

Ellingskjølen Flere Spredt fritidsbebyggelse 1 640  Ellingskjølen KU LNFB 3 158 
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Idrettsformål 
 
Innspiller 

 

Gnr. Bnr. 
 

Arealformål 
 

Antall daa 
 

Lokalitet 
 

Status 
 

Referanse 
 

Side 
 

Idrettsformål               

PRIORITERTE I PLANPERIODEN 

Slåstad grendelag 

Ikke med i kommuneplanen, men avklares 
gjennom reguleringsplanen for Slåstad, jf 
kommunestyrets vedtak 29.10.2013, sak 
064/13. 2,2 Slåstad KU FT 2 161 

IKKE PRIORITERTE I PLANPERIODEN 

Skarnes IL         Tekst   164 

Slåstad IL     27   Slåstad KU  FT 1 169 

 
Samferdselsformål 
 
Innspiller 
 

Gnr. Bnr. 
 

Arealformål 
 

Antall daa 
 

Lokalitet 
 

Status 
 

Referanse 
 

Side 
 

Samferdselsformål               

Slåstad grendelag/Sør-Odal kommune 

Ikke med i kommuneplanen, men avklares 
gjennom reguleringsplanen for Slåstad, jf 
kommunestyrets vedtak 29.10.2013, sak 
064/13. 3,5   Slåstad KU  SA 1 174 
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Andre innspill til planen 
 
Innspiller 

 

Gnr. Bnr. 
 

Arealformål 
 

Antall daa 
 

Lokalitet 
 

Status 
 

Referanse 
 

Side 
 

        

Skarnes abeiderlag v/Henning Myrvang         Tekst   177 

Slåstad grendeutvalg         Tekst   181 
Skarnes Arbeiderparti v/ Jane M. 
Brøthner         Tekst   184 

Karsten Thoner   Badeplass     KU   185 

Linda Kristensen    Friplass Korsmo     Tekst   186 

Lill Jorun Holter   
Tursti Glomma Lisseth til 
Disenå     Tekst   188 

Eva O. Hansen    
Bevaring av Skrnesberget 
som turområde     Tekst   189 

Ingebjørg Hernæs   
Område for 
utbyggingsformål Ullern     Tekst   190 

Pensjonistpartiet     Tekst  191 
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Arealer til boligformål – 

Prioriterte  
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Skarnes 

 

Område (inkl. gnr/bnr): 
B 3 + B 14 (deler av – B 14 inngår ikke arealmessig i denne konsekvensutredningen, jfr. 
konsekvensutredning for B 14) 
Korsmoenga gnr. 84, bnr. 7 
Dagens arealbruksformål Deler av området inngår i reguleringsplan for ”Korsmoenga” som 

næringsareal. Delvis LNF-arealer. 
Foreslått nytt arealbruksformål Boligformål med eventuelt tilhørende offentlig privat servicevirksomhet. 
Samlet arealstørrelse 
 
Herunder dyrkbar jord 

41 daa – 25 daa inngår i B 3. 
 
Ca. 4 dekar dyrket jord 

Beskrivelse av arealet 

(Topografi/naturforhold) 
Arealet er en del av et eksisterende gårdbruk beliggende vest for 
Glomma. Terrenget heller svakt mot øst og består av gårdstun, 
skogsarealer og dyrket mark. 

Grunneier Lars Gjersøyen Rolstad 
Fremleggstiller Salutaris Eiendom AS  

v/ Svein Roar Holt 
Overordnede planer Kommuneplanens arealdel med tilhørende delplan for Skarnes og 

reguleringsplan for ”Korsmoenga” (06.07.1978). 
Vurdering av miljø og arealressurser: 
 Tema 

 
Beskrivelse  Konsekvenser 

1 Naturverdier/biologisk mangfold 
 

Arealet som inngår i 
reguleringsplanen for 
”Korsmoenga” berøres av 
den viktige naturtypen 
”inntakt lavlandsmyr” 
(Ullern/Stormyra nord) 

Tap av verdifull 
lavlandsmyr/hekkeområde for 
hortulan. 

2 Landbruk 
 

Ca. 4 daa av arealet er 
fulldyrket og resten 
dyrkbart. 

Tap av fulldyrka jordbruksareal 
og dyrkbar jord. 

3 Landskap 
 

Området består av 
gårdstun, dyrket mark og 
skogområder 
representerer et 
landbruksinnslag i et 
område som ellers er 
preget av skogsområder i 
sør og vest, og med 
tettstedsbebyggelse i nord 
og øst.  

Mulig tap av grønne kvaliteter 
samt landskapsvirkning ved 
høy arealutnyttelse. 

4 Friluftsliv/grønnstruktur 
 

Eiendommen inngår ikke 
som noen vesentlig bidrag 
til verken grønnstruktur 
eller i friluftssammenheng. 

Ingen vesentlige. 

5 Kulturminner og kulturmiljø 
 

Ingen kjente kulturminner 
tilknyttet arealet. 

Ingen kjente. 

6 Strandsone 
 

Eiendommen grenser ikke 
til Glomma, men er likevel 
en del av strandsonen. 

Allmennheten kan benytte Ole 
Dysterudsveg langs Glomma. 

 
Vurdering av samfunnsforhold: 
 Tema 

 

Beskrivelse  Konsekvenser 

7 Sentrums og 
tettstedsutvikling/nærmiljø 

Området knytter seg til 
eksisterende tettebygd 
strøk på Korsmo. 

God arealutnyttelse basert på 
knutepunktsprinsippet vil bidra 
til redusert transportarbeid, 
reduserte 
infrastrukturkostnader med 
mer. 

8 Transportbehov, 
kollektivdekning/nærmiljø 

Eiendommen ligger i kort 
avstand til regionalt og 
lokalt samferdselsnett. Kort 
avstand til Skarnes 
sentrum. 

Positiv nærhet til nødvendig 
infrastruktur. Isolert sett vil 
biltransporten i området møtte 
påregnes å øke. 

9 Forhold for barn og unge 
 

Barnehage og skole i 
nærheten. 

God arealutvikling vil kunne 
bidra positivt i forholdet til barn 
og unge. 

10 Næringsliv og sysselsetting 
 

Tiltaket kan føre til økt Kan gi positive effekter. 
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 sysselsetting i byggefasen 
og flere nye arbeidsplasser 
i kommunen. 

11 Kommunal økonomi og tjenestetilbud 
 

Tiltaket kan føre til økt 
sysselsetting i byggefasen 
og flere nye arbeidsplasser 
i kommunen. 

Kan gi positive effekter. 

12 Energibehov/løsninger 
 

Ikke utredet  

13 Helse 
 

Nærhet til friluftsarealer. 
 
Skyterbanen representerer 
i dag en utfordring i 
henhold til støy og mulig 
grunnforurensing. 

Positiv - forutsatt at støy- og 
risikorelaterte konsekvenser 
knyttet til skytterbanen er 
utredet og løst. 

14 Universell utforming 
 
 

Området er ikke bratt. Alle 
boenheter vil derfor kunne 
få god tilkomstvei, og det 
vil kunne bygges trinnfri 
inngang. 

Ingen. 

 
ROS-analyse inkl. støy: 
 Tema 

 
Beskrivelse  Konsekvenser 

15 Ekstremvær (vind, flom, nedbør, høy 
vannstand) 
 

Noe av arealet som inngår i 
B 14 berøres av 200-
årsflommen.  

Vil hensyntas som en del av 
arealutviklingen. 

16 Ras/skred 
 

Ingen kjent rasfare. Ingen kjent. 

17 Radonmåling 

 
Ikke utført. Ingen kjente. 

18 Uheldig samlokalisering (støy, 

strålning, brann og eksplosjonsfare, 
akutt forurensning, annen forurensning) 

Skytterbanen utgjør en støy 
og risikorelatert utfordring. 
Området ligger i dag 
innenfor rød og gul 
støysone.  

Det skal settes ned en nemnd 
som skal vurdere flytting av 
skytterbanen i samarbeid med 
skytterlaget.  
Området ligger i dag innenfor 
rød og gul støysone. Denne 
situasjonen vil trolig endre seg 
når E 16 flyttes.  

 
Forslagsstillers beskrivelse av tiltaket 

Salutaris Eiendom AS har inngått avtale med grunneier om arealutvikling av eiendommen. 
 

Eiendommen har en sentral beliggenhet i forhold til Skarnes, eksisterende og nytt transportsystem, 
eksisterende og nytt transportsystem, samt offentlig infrastruktur på Korsmo. Dette bør gjøre området 
egnet for boligutvikling med tilhørende service. 
 

Avhengig av fremdrift i nødvendig plan- og byggesaksprosesser og markedsrelaterte faktorer bør 
arealutviklingen kunne gjennomføres og ferdigstilles i løpet av en 4-6 års periode. 
 
Kommunens vurdering av tiltaket 

Innspillet er delvis slått sammen med kommunens innspill til boutvikling i området (B 14). 
 

Eiendommen ligger i tilknytning til eksiterende boligområde på Korsmo med skole og barnehage i 
nærheten. 
 

Arealene tilknyttet eiendommen består av dyrket eller dyrkbar jord. Den delen av eiendommen som i 
dag er regulert til næringsformål berøres av naturtypen ”lavlandsmyr”.  
 

Avkjøring vil i dag måtte skje til E 16 (meget streng holdning til å etablere nye avkjøringer), men veien 
vil flyttes i henhold til ny reguleringsplan. Det er forventet at vegen vil nedklassifiseres til fylkesveg. 
Dagens støysituasjon vil også endre seg ved flytting av nåværende E 16. 
 

Det er gode muligheter for å knytte seg til både vann og avløp i området. 
 

Deler av arealet ligger innenfor området for gul støysone i henhold til dagens bruk av E 16. Arealet 
berøres av gul og rød støysone tilknyttet skytterbanen. 
 

Arealet som inngår til næringsformål i gjeldende reguleringsplan for Korsmoenga prioriteres ikke til 
boligformål. 
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Oversiktskart (ukjent målestokk) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tematisk kartutsnitt av tiltaket (ukjent målestokk) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                            Gjeldende reguleringsplan for området  
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Område (inkl. gnr/bnr): 
B 12 
Skarnes 
Dagens arealbruksformål LNF 
Foreslått nytt arealbruksformål Arealformål: Bygg og anlegg 

Underformål: Boligbebyggelse 
Samlet arealstørrelse 
 
Herunder dyrkbar jord 

71 daa (gult felt på temakart) 
 
19,5 daa fulldyrket areal + noe dyrkbar jord 

Beskrivelse av arealet 

(Topografi/naturforhold) 
Området består av dyrket jord og skog i tilknytning til eksisterende E 16. 
Utsikt mot Glomma. 

Grunneier Forskjellige 
Fremleggstiller Sør-Odal kommune 
Overordnede planer Kommuneplanens arealdel 
Vurdering av miljø og arealressurser: 
 Tema 

 
Beskrivelse  Konsekvenser 

1 Naturverdier/biologisk mangfold 
 

En liten andel av arealet 
grenser inn mot Stormyra 
som er klassifisert som den 
viktige naturtypen ”inntakt 
lavlandsmyr”. Deler av 
myra inngår i 
torvproduksjon, og er  
delvis grøftet. 
Hekkeområde for hortulan. 

Deler av myra inngår i 
torvproduksjon, og er delvis 
grøftet. Bruken av myra kan 
forringe hekkemulighetene for 
hortulan. 

2 Landbruk 
 

Området inkluderer 19,5 
daa dyrka jord, og skogen 
er dyrkbar.  Marginale 
arealer. 

Tap av dyrket og dyrkbar mark. 

3 Landskap 
 

Arealet ligger vendt mot 
Glomma, 

Landskapet vil endre seg ved 
utbygging. 

4 Friluftsliv/grønnstruktur 
 

Arealet inngår ikke i et 
etablert turområde. 

Ingen. 

5 Kulturminner og kulturmiljø 

 
Ingen registerte 
kulturminner i området. 

Ingen konsekvenser. 

6 Strandsone 
 

Området grenser inn mot 
Glomma.  

Det vil legges inn en 
byggegrense på 50 meter mot 
Glomma.  

Vurdering av samfunnsforhold: 
 Tema 

 
Beskrivelse  Konsekvenser 

7 Sentrums og 

tettstedsutvikling/nærmiljø 
Området ligger i 
gangavstand til sentrum, og 
vil være en del av en 
helhetlig utvidelse av 
Skarnes i retning Korsmo. 

Positive. 

8 Transportbehov, 
kollektivdekning/nærmiljø 

Området ligger nær E 16, 
og det er gangavstand til 
buss. 

Positive, 

9 Forhold for barn og unge 
 

Det er gangavstand til 
Korsmo skole. Nærhet til E 
16 og vann kan være 
potensielle faremomenter.  

Positiv nærhet til skole. Nærhet 
til veg og vann trekker ned. 

10 Næringsliv og sysselsetting 
 

Vil ha positive effekter i 
byggefasen + effekten av 
potensielle nye 
innbyggere. 

Kan ha en positiv virkning på 
næringsliv og sysselsetting. 

11 Kommunal økonomi og tjenestetilbud 
 

Potensielle nye innbyggere 
kan virke positivt inn på 
kommunens økonomi. 

Kan ha en positiv effekt. 

12 Energibehov/løsninger 
 

Vil vurderes i en eventuell 
reguleringsplan. 

Utreninger om felles 
energimuligheter vi kunne gi 
en positiv effekt. 

13 Helse 
 

Nærhet til friluftsliv kan ha 
en positiv effekt på 
folkehelsen. 

Positiv. 

14 Universell utforming 
 
 

Området er ikke bratt. Alle 
tomter vil få god 
tilkomstveg, og det vil 
kunne bygges trinnfri 

Positiv. 
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inngang.  
  

ROS-analyse inkl. støy: 
 Tema 

 
Beskrivelse  Konsekvenser 

15 Ekstremvær (vind, flom, nedbør, høy 
vannstand) 
 

Området er flomutsatt i 
beltet nærmest Glomma.  
Nærhet til vann kan 
medføre drukningsfare. 
Tiltaket ligger i nærheten 
av E 16. Skytterbanen vi 
trolig flyttes. 

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. 

16 Ras/skred 
 

Ingen kjent ras eller 
skredfare. 

Ingen kjente. 

17 Radonmåling 
 

Ikke utført. Ukjent. 

18 Uheldig samlokalisering (støy, 

strålning, brann og eksplosjonsfare, 
akutt forurensning, annen forurensning) 

Området ligger i dag 
innenfor rød og gul 
støysone.  

Området ligger i dag innenfor 
rød og gul støysone. Denne 
situasjonen vil trolig endre seg 
når E 16 flyttes.  

Kommunens vurdering av tiltaket 

Området er en del av kommunes helhetlige satsning på boområder som en forlengelse av Korsmo 
boligområde.  
 
Deler av området (ca. 19,5 dekar) er fulldyrket jordbruksareal, mens skogen er dyrkbar (rød skravur). 
En liten del av arealet er flomutsatt. Utbygging forutsettes at nåværende E 16 nedklassifiseres til 
fylkeveg. 
 

Avkjøring vil i dag måtte skje til E 16 (meget streng holdning til å etablere nye avkjøringer), men veien 
vil flyttes i henhold til ny reguleringsplan. Det er forventet at vegen vil nedklassifiseres til fylkesveg. 
Dagens støysituasjon vil også endre seg ved flytting av nåværende E 16. 
 
En liten andel av arealet grenser inn mot Stormyra som er klassifisert som den viktige naturtypen ”inntakt 
lavlandsmyr”. 
 
Deler av området er litt flomutsatt. 
 
Det er gode muligheter for å knytte seg til både vann og avløp i området. 
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Oversiktskart (ukjent målestokk) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tematisk kartutsnitt av tiltaket (ukjent målestokk). 
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Område (inkl. gnr/bnr): 
B 14 
Skarnes 
Dagens arealbruksformål LNF 
Foreslått nytt arealbruksformål Arealformål: Bygg og anlegg 

Underformål: Boligbebyggelse 
Samlet arealstørrelse 

 
Herunder dyrkbar jord 

19,5 daa 
 
12 daa fulldyrket areal  

Beskrivelse av arealet 

(Topografi/naturforhold) 
Området består av dyrket jord og skog i tilknytning til eksisterende E 16. 
Utsikt mot Glomma. 

Grunneier Forskjellige 
Fremleggstiller Sør-Odal kommune 
Overordnede planer Kommuneplanens arealdel 
Vurdering av miljø og arealressurser: 
 Tema 

 
Beskrivelse  Konsekvenser 

1 Naturverdier/biologisk mangfold 

 
Ingen kjente. Ingen. 

2 Landbruk 
 

Området inkluderer 12 daa 
dyrka jord.  Marginale 
arealer. 

Tap av dyrket og dyrkbar mark. 

3 Landskap 
 

Arealet ligger vendt mot 
Glomma, 

Landskapet vil endre seg ved 
utbygging. 

4 Friluftsliv/grønnstruktur 
 

Arealet inngår ikke i et 
etablert turområde. 

Ingen. 

5 Kulturminner og kulturmiljø 
 

Ingen registerte 
kulturminner i området. 

Ingen konsekvenser. 

6 Strandsone 

 
Området grenser inn mot 
Glomma.  

Det vil legges inn en 
byggegrense på 50 meter mot 
Glomma.  

Vurdering av samfunnsforhold: 
 Tema 

 
Beskrivelse  Konsekvenser 

7 Sentrums og 
tettstedsutvikling/nærmiljø 

Området ligger i 
gangavstand til sentrum, og 
vil være en del av en 
helhetlig utvidelse av 
Skarnes i retning Korsmo. 

Positive. 

8 Transportbehov, 
kollektivdekning/nærmiljø 

Området ligger nær E 16, 
og det er gangavstand til 
buss. 

Positive, 

9 Forhold for barn og unge 

 
Det er gangavstand til 
Korsmo skole. Nærhet til E 
16 og vann kan være 
potensielle faremomenter.  

Positiv nærhet til skole. Nærhet 
til veg og vann trekker ned. 

10 Næringsliv og sysselsetting 
 

Vil ha positive effekter i 
byggefasen + effekten av 
potensielle nye 
innbyggere. 

Kan ha en positiv virkning på 
næringsliv og sysselsetting. 

11 Kommunal økonomi og tjenestetilbud 
 

Potensielle nye innbyggere 
kan virke positivt inn på 
kommunens økonomi. 

Kan ha en positiv effekt. 

12 Energibehov/løsninger 
 

Vil vurderes i en eventuell 
reguleringsplan. 

Utreninger om felles 
energimuligheter vi kunne gi 
en positiv effekt. 

13 Helse 
 

Nærhet til friluftsliv kan ha 
en positiv effekt på 
folkehelsen. 

Positiv. 

14 Universell utforming 
 

 

Området er ikke bratt. Alle 
tomter vil få god 
tilkomstveg, og det vil 
kunne bygges trinnfri 
inngang. 

Positiv. 
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ROS-analyse inkl. støy: 
 Tema 

 
Beskrivelse  Konsekvenser 

15 Ekstremvær (vind, flom, nedbør, høy 
vannstand) 
 

Området er flomutsatt i 
beltet nærmest Glomma.  
Nærhet til vann kan 
medføre drukningsfare. 
Tiltaket ligger i nærheten 
av E 16. 

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. 

16 Ras/skred 
 

Ingen kjent ras eller 
skredfare. 

Ingen kjente. 

17 Radonmåling 

 
Ikke utført. Ukjent. 

18 Uheldig samlokalisering (støy, 
strålning, brann og eksplosjonsfare, 

akutt forurensning, annen forurensning) 

Det går en høyspentlinje 
over arealet. 
 
Arealet ligger i dag 
innenfor rød og gul 
støysone. 
 
 
 
 

Det må settes av tilstrekkelig 
areal rundt høyspentlinja. 
 
 Støy fra vegen må tilregnes, og 
det må utføres tiltak for å 
minske støyproblematikken. 
Situasjonen vil endre seg når E 
16 flyttes. 

 
Kommunens vurdering av tiltaket 

Området er en del av kommunes helhetlige satsning på boområder som en forlengelse av Korsmo 
boligområde.  
 
Deler av området (ca. 12 dekar) er fulldyrket jordbruksareal. Deler av arealet er flomutsatt.  
 

Eiendommen ligger i tilknytning til eksiterende boligområde på Korsmo med skole og barnehage i 
nærheten. 
 
Avkjøring vil i dag måtte skje til E 16 (meget streng holdning til å etablere nye avkjøringer), men veien 
vil flyttes i henhold til ny reguleringsplan for E 16. Det er forventet at vegen vil nedklassifiseres til 
fylkesveg.  
 
Dagens støysituasjon vil også endre seg ved flytting av nåværende E 16.  
 
Det er gode muligheter for å knytte seg til både vann og avløp i området. 
 
Det går en høyspentlinje over arealet. Det må settes av tilstrekkelig areal rundt høyspentlinja. 
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Oversiktskart (ukjent målestokk) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Tematisk kartutsnitt av tiltaket (ukjent målestokk). 
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Område (inkl. gnr/bnr): 

B 20 
Dagens arealbruksformål Offentlig tjenesteyting 
Foreslått nytt arealbruksformål Arealformål: Bygg og anlegg 

Underformål: Boligbebyggelse 
Samlet arealstørrelse 

 
Herunder dyrkbar jord 

18 daa 
 

Beskrivelse av arealet 

(Topografi/naturforhold) 
Arealet ligger i tilknyting til boligområde på Tronbøl, og er regulert til 
offentlig tjenesteyting. 

Grunneier  
Fremleggstiller Sør-Odal kommune 
Overordnede planer Kommuneplanens arealdel + kommunedelplan for Skarnes + 

reguleringsplan for Greina 
Vurdering av miljø og arealressurser: 
 Tema 

 
Beskrivelse  Konsekvenser 

1 Naturverdier/biologisk mangfold 
 

Ingen kjente verdier i 
områder. 

Ingen kjente. 

2 Landbruk 

 
Området består av et 
jordbruksareal som er ute 
av drift. 

Små konsekvenser for 
landbruket. 

3 Landskap 

 
Arealet ligger brakk. Landskapet vil endres seg ved 

en eventuell utbygging av 
området. 

4 Friluftsliv/grønnstruktur 

 
Nærhet til turområder i 
skog og kulturlandskap. 

Positive. 

5 Kulturminner og kulturmiljø 
 

Ingen kjente kulturminner i 
området. 

Ingen kjente konsekvenser. 

6 Strandsone 
 

Tiltaket ligger ikke i 
strandsonen. 

Ingen konsekvenser. 

 
Vurdering av samfunnsforhold: 
 Tema 

 
Beskrivelse  Konsekvenser 

7 Sentrums og 
tettstedsutvikling/nærmiljø 

Området ligger inntil 
eksisterende boligfelt.  

Positiv. Tiltaket vil gi en god 
utnyttelse av eksisterende 
infrastruktur. 

8 Transportbehov, 
kollektivdekning/nærmiljø 

Det er bussforbindelse i 
området. 

 

9 Forhold for barn og unge 
 

 Positive. 

10 Næringsliv og sysselsetting 

 
Vil ha positive effekter i 
byggefasen + effekten av 
potensielle nye 
innbyggere. 

Kan ha en positiv virkning på 
næringsliv og sysselsetting. 

11 Kommunal økonomi og tjenestetilbud 
 

Potensielle nye innbyggere 
kan virke positivt inn på 
kommunens økonomi. Både 
skole og barnehage har i 
dag god kapasitet. 

Kan ha en positiv effekt. 

12 Energibehov/løsninger 

 
Ukjent. Ukjente. 

13 Helse 
 

Nærhet til friluftsarealer 
legger til rette for god 
folkehelse. 

Positiv. 

14 Universell utforming 
 

 

Ikke utredet. Ukjent. 

 
ROS-analyse inkl. støy: 

 Tema 
 

Beskrivelse  Konsekvenser 

15 Ekstremvær (vind, flom, nedbør, høy 

vannstand) 
 

Området er ikke flomutsatt. Ingen kjente. 

16 Ras/skred 

 
Det er ingen kjent rasfare. Ingen kjente. 

17 Radonmåling 
 

Det er ikke foretatt 
radonmåling. 

Ukjent. 

18 Uheldig samlokalisering (støy, Noe av arealet er litt Noe av arealet er litt flomutsatt, 
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strålning, brann og eksplosjonsfare, 
akutt forurensning, annen forurensning) 

flomutsatt. ellers ingen kjente farer. 

 
Kommunens vurdering av tiltaket 

Området er regulert til offentlig tjenesteyting. Arealet var i sin tid avsatt som en fremtidig skoletomt. 
Tomten er på grunn av sin beliggenhet og størrelse i dag ikke aktuell som en potensiell skoletomt. 
 
Avkjøringen vil skje til kommunal veg. Trafikkmengden på denne vegen vil øke som følge av en 
utbygging av området, men vil bli vesentlig mindre enn om parsellen skal brukes som skoletomt. 
 
Oversiktskart (ukjent målestokk) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tematisk kartutsnitt av tiltaket (ukjent målestokk) 
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Ullern 

Område (inkl. gnr/bnr): 
B 5 
Tilhørende gnr/bnr 78/1 og 79/1 
Dagens arealbruksformål LNF - skog 
Foreslått nytt arealbruksformål Arealformål: Bygg og anlegg 

Underformål: Boligområde 
Samlet arealstørrelse 
 
Herunder dyrkbar jord 

103 dekar 
 
0 dekar dyrket jord 

Beskrivelse av arealet 

(Topografi/naturforhold) 
• Skogbruksareal omkranset av dyrket mark i sør, vest og nord. 

Tilgrensende til boligområde i øst. 
• Område er relativt flatt i den sørlige halvparten. Terrenget stiger noe 

mot nord og øst. 
• Grunnen er fastmark med lite stein, men noe fjell i nord. 
• Gode muligheter for utsiktstomter over kulturlandskap. 

Grunneiere Cathrine Gjems Krogstad (78/1) 
Per K. Runden (79/1) 

Fremleggstillere Cathrine Gjems Krogstad (78/1) 
Per K. Runden (79/1) 

Overordnede planer Kommuneplanens arealdel 
Vurdering av miljø og arealressurser: 
 Tema 

 
Beskrivelse  Konsekvenser 

1 Naturverdier/biologisk mangfold 

 
Ingen kjente verdier i 
områder. 

Ingen kjente. 

2 Landbruk 
 

Skogsmark, ikke dyrkbart. Tap av ikke dyrkbar 
skogsmark. Blir i dag ikke 
benyttet til landbruk. 

3 Landskap 
 

Området er ubebygd. 
Arealet har en naturlig og 
avskilt beliggende fra 
dyrka jord i drift. 

 

4 Friluftsliv/grønnstruktur 

 
Arealet grenser inn mot 
grøntområdet tilknyttet 
boligfelt i øst. Nærhet til 
turområder i skog og 
kulturlandskap. 

Positive. 

5 Kulturminner og kulturmiljø 
 

Ingen registerte 
kulturminner i området. 

Ingen kjente. 

6 Strandsone 
 

Tiltaket ligger ikke i 
strandsonen. 

Ingen konsekvenser. 

 
Vurdering av samfunnsforhold: 
 Tema 

 
Beskrivelse  Konsekvenser 

7 Sentrums og 
tettstedsutvikling/nærmiljø 

Området ligger inntil 
eksisterende boligfelt.  

Positiv. Tiltaket vil gi en god 
utnyttelse av eksisterende 
infrastruktur. 

8 Transportbehov, 
kollektivdekning/nærmiljø 

Kollektivtransporttilbud 
tilknyttet E 16 (1 km 
gangavstand). Biltrafikken 
vil naturlig nok øke i 
området som følge av 
tiltaket som følge av økt 
bosetting. Barnehage og  
skole og ligger i dag i 
gangavstand. 

Barnehage og skole ligger i 
dag i positiv gangavstand fra 
området. Biltrafikken i området 
vil naturlig øke med utvidelse 
av boligfeltet. 

9 Forhold for barn og unge 

 
Området ligger i 
gangavstand til idrettsplass 
og lekeplass. 

Positiv. 

10 Næringsliv og sysselsetting 

 
Vil ha positive effekter i 
byggefasen + effekten av 
potensielle nye 
innbyggere. 

Kan ha en positiv virkning på 
næringsliv og sysselsetting. 

11 Kommunal økonomi og tjenestetilbud 
 

Potensielle nye innbyggere 
kan virke positivt inn på 
kommunens økonomi. Både 
skole og barnehage har i 
dag god kapasitet. 

Kan ha en positiv effekt. 
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12 Energibehov/løsninger 
 

Ukjent. Ukjente. 

13 Helse 

 
Nærhet til friluftsarealer 
legger til rette for god 
folkehelse. 

Positiv. 

14 Universell utforming 

 
 

Området er ikke bratt. Det 
vil kunne legges til rette for 
at alle tomter får god 
tilkomstveg. 

Positiv. 

 
ROS-analyse inkl. støy: 
 Tema 

 

Beskrivelse  Konsekvenser 

15 Ekstremvær (vind, flom, nedbør, høy 
vannstand) 

 

Området er ikke flomutsatt. Ingen kjente. 

16 Ras/skred 
 

Det er ingen kjent rasfare. Ingen kjente. 

17 Radonmåling 
 

Det er ikke foretatt 
radonmåling. 

Ukjent. 

18 Uheldig samlokalisering (støy, 
strålning, brann og eksplosjonsfare, 
akutt forurensning, annen forurensning) 

Ingen kjente. Ingen kjente. 

 
Eiers beskrivelse av tiltaket 

Tiltaket er et fellesprosjekt mellom to grunneiere for å videreutvikle eksisterende boligfelt i Ullern ved å 
forlenge det vestover. Foreslått areal er i dag omkranset av dyrket mark i sør, vest og nord, og er et 
naturlig område for boligetablering i Ullern. Det ligger godt til rette for å kunne forlenge eksisterende 
infrastruktur (veg, vann og kloakk), og det er gode muligheter for å tilretteleggelse av vestvente, 
attraktive utsiktstomter.  
 
Det er kort avstand til skole, barnehage, friluftsarealer og offentlig kommunikasjon. Området har videre 
en god beliggenhet i forhold til Oslo og Gardermoen. 
 
I utgangspunket ser grunneierne for seg relativt romslige eneboligtomter. I tillegg kan det være aktuelt 
med 4 mannsboliger/leiligheter. Utnyttelsesgrad og boligtyper vil naturlig nok komme som et resultat av 
arbeidet med reguleringsplan og i dialog med kommunen. Anslagsvis vil det kunne legges til rette for 
mellom 50 og 85 boenheter, avhengig av utnyttelsesgrad. 
 
Grunneierne ser for seg gradvis utnyttelse etter etterspørsel (2-10 år). 
 
Kommunens vurdering av tiltaket 

Det er ikke påvist noen negative konsekvenser av tiltaket. 
 
Området har god beliggenhet i forhold til Gardermoen og Osloregionen. 
 
Det ligger til rette for bruk av eksisterende infrastruktur i området. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 



Kommuneplanens arealdel 2013-2024   
Konsekvensutredninger 

 
 

26 

 
Oversiktskart (ukjent målestokk) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Tematisk kartutsnitt av tiltaket (ukjent målestokk). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Tilgrensende reguleringsplan til innspillet (ukjent målestokk) 
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Område (inkl. gnr/bnr): 

B 15 – utvidet  
Ullern 
Dagens arealbruksformål NLF 
Foreslått nytt arealbruksformål Arealformål: Bygg og anlegg 

Underformål: Boligbebyggelse 
Samlet arealstørrelse 
 
Herunder dyrkbar jord 

Ca. 91 daa, inkl. bestående bebyggelse + 44 daa (inkl. bebyggelse)  = 135 
daa 
 
15 daa fulldyrket jordbruksareal + 1 daa = 16 daa 
Noe av arealet er klassifisert som innmarksbeite. 

Beskrivelse av arealet 

(Topografi/naturforhold) 
Ligger som en forlengelse av regulert boligområde på Ullern. 

Grunneier Flere 
Fremleggstiller Sør-Odal kommune 
Overordnede planer Kommuneplanens arealdel 
Vurdering av miljø og arealressurser: 
 Tema 

 
Beskrivelse  Konsekvenser 

1 Naturverdier/biologisk mangfold 

 
Ingen kjente verdier i 
områder. 

Ingen kjente. 

2 Landbruk 
 

Arealet består av 16 dekar 
fulldyrket jordbruksareal. 

Tap av fulldyrket 
jordbruksareal. 

3 Landskap 
 

Området er delvis bebygd. 
Skog + noe jordbruksareal. 

Landskapet vil endres seg ved 
en eventuell utbygging av 
området. 

4 Friluftsliv/grønnstruktur 
 

Nærhet til turområder i 
skog og kulturlandskap. 

Positive. 

5 Kulturminner og kulturmiljø 
 

Det er SEFRAK-registrerte 
bygninger inne i området. 

Kulturminnene må ivaretas ved 
en eventuell utbygging av 
området. 

6 Strandsone 
 

Tiltaket ligger ikke i 
strandsonen. 

Ingen konsekvenser. 

 
Vurdering av samfunnsforhold: 
 Tema 

 
Beskrivelse  Konsekvenser 

7 Sentrums og 
tettstedsutvikling/nærmiljø 

Området ligger inntil 
eksisterende boligfelt.  

Positiv. Tiltaket vil gi en god 
utnyttelse av eksisterende 
infrastruktur. 

8 Transportbehov, 
kollektivdekning/nærmiljø 

Kollektivtransporttilbud 
tilknyttet E 16 . Biltrafikken 
vil naturlig nok øke i 
området som følge av 
tiltaket som følge av økt 
bosetting. Barnehage og  
skole og ligger i dag i 
gangavstand. 

Barnehage og skole ligger i 
dag i positiv gangavstand fra 
området. Biltrafikken i området 
vil naturlig øke med utvidelse 
av boligfeltet. 

9 Forhold for barn og unge 
 

Området ligger i 
gangavstand til idrettsplass 
og lekeplass. Området 
brukes av barn og unge til 
vinteraktiviteter. 

Positiv avstand til idrettsplass 
og lekeplass. Det er gjennom 
barnetråkkregistertingen 
registrert at arealet brukes av 
barn og unge om vinteren. 
Tiltaket kan ha negative 
konsekvenser for barns lek. 

10 Næringsliv og sysselsetting 
 

Vil ha positive effekter i 
byggefasen + effekten av 
potensielle nye 
innbyggere. 

Kan ha en positiv virkning på 
næringsliv og sysselsetting. 

11 Kommunal økonomi og tjenestetilbud 
 

Potensielle nye innbyggere 
kan virke positivt inn på 
kommunens økonomi. Både 
skole og barnehage har i 
dag god kapasitet. 

Kan ha en positiv effekt. 

12 Energibehov/løsninger 
 

Ukjent. Ukjente. 

13 Helse 
 

Nærhet til friluftsarealer 
legger til rette for god 
folkehelse. 

Positiv. 

14 Universell utforming 
 
 

Ikke utredet. Ukjent. 
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ROS-analyse inkl. støy: 
 Tema 

 
Beskrivelse  Konsekvenser 

15 Ekstremvær (vind, flom, nedbør, høy 
vannstand) 
 

Området er ikke flomutsatt. Ingen kjente. 

16 Ras/skred 
 

Det er ingen kjent rasfare. Ingen kjente. 

17 Radonmåling 
 

Det er ikke foretatt 
radonmåling. 

Ukjent. 

18 Uheldig samlokalisering (støy, 

strålning, brann og eksplosjonsfare, 
akutt forurensning, annen forurensning) 

Deler av arealet ligger 
innenfor gul støysone. 

Deler av arealet er støyutsatt. 

 
Kommunens vurdering av tiltaket 

Kommunen har varslet grunneierne i området at det vurderes å legge arealet inn som område med 
arealformål boligbebyggelse. 
 
Grunneier Ingebjørg Hernæs har i brev av 19.09.12 kommet med kommentarer til forslaget. Grunneier 
ønsker å bevare miljøet rundt sin fritidseiendom. Fritidseiendommen er i dag skjermet med vegetasjon, 
og ønsker å beholde denne. 
 
Arealet vil inngå i en helhetlig satsning på boliger i området. 
 
Det er muligheter for å utnytte eksisterende infrastruktur i området. 
 
Deler av arealet ligger innefor gul støysone. 
 
Det er gjennom barnetråkkregistertingen registrert at arealet brukes av barn og unge om vinteren. 
Tiltaket kan ha negative konsekvenser for barns lek. 
 
Oversiktskart (ukjent målestokk) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tematisk kartutsnitt av tiltaket (ukjent målestokk). 
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Alternativ 2 
Under kommunestyrets behandling av saken den 25.06.13 ble det fremmet følgende forslag for B 15 
Ullern:  
15 daa dyrka jord fjernes fra B 15 slik at det totalt omfatter 120 daa. 

 
Kartet under viser en mulig løsning.  
 
Vurdering: 
Administrasjonen har valgt å opprettholde opprinnelig forslag da driftsenheten er svært liten. 
Erfaringsmessig ser man ofte at det ikke er noen heldig løsning å blande boområder og aktiv 
landbruksdrift. Konflikter oppstår gjerne ved bruk av naturgjødsel og ved sprøyting. Argumentet for er at 
man ved en slik løsning vil spare 15 daa fulldyrket jordbruksareal. 
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Område (inkl. gnr/bnr): 

B 17 
Dagens arealbruksformål Næringsformål + offentlig tjenesteyting 
Foreslått nytt arealbruksformål Arealformål: Bygg og anlegg 

Underformål: Boligbebyggelse 
Samlet arealstørrelse 
 

Herunder dyrkbar jord 

Ca. 7,5 daa. 
 
 

Beskrivelse av arealet 

(Topografi/naturforhold) 
Arealet ligger i tilknyting til boligområde på Ullern, og er regulert til 
næringsformål + offentlig tjenesteyting. 

Grunneier  
Fremleggstiller Sør-Odal kommune 
Overordnede planer Kommuneplanens arealdel + kommunedelplan for Ullern + 

reguleringsplan for Ullern 
Vurdering av miljø og arealressurser: 
 Tema 

 
Beskrivelse  Konsekvenser 

1 Naturverdier/biologisk mangfold 

 
Ingen kjente verdier i 
områder. 

Ingen kjente. 

2 Landbruk 

 
  

3 Landskap 
 

Skog. Landskapet vil endres seg ved 
en eventuell utbygging av 
området. 

4 Friluftsliv/grønnstruktur 
 

Nærhet til turområder i 
skog og kulturlandskap. 

Positive. 

5 Kulturminner og kulturmiljø 
 

Ingen kjente kulturminner i 
området. 

Ingen kjente konsekvenser. 

6 Strandsone 

 
Tiltaket ligger ikke i 
strandsonen. 

Ingen konsekvenser. 

 
Vurdering av samfunnsforhold: 
 Tema 

 
Beskrivelse  Konsekvenser 

7 Sentrums og 

tettstedsutvikling/nærmiljø 
Området ligger inntil 
eksisterende boligfelt.  

Positiv. Tiltaket vil gi en god 
utnyttelse av eksisterende 
infrastruktur. 

8 Transportbehov, 

kollektivdekning/nærmiljø 
Kollektivtransporttilbud 
tilknyttet E 16 . Biltrafikken 
vil naturlig nok øke i 
området som følge av 
tiltaket som følge av økt 
bosetting. Barnehage og  
skole og ligger i dag i 
gangavstand. 

Barnehage og skole ligger i 
dag i positiv gangavstand fra 
området. Biltrafikken i området 
vil naturlig øke med utvidelse 
av boligfeltet. 

9 Forhold for barn og unge 
 

Området ligger i 
gangavstand til idrettsplass 
og lekeplass. 

Positiv. 

10 Næringsliv og sysselsetting 
 

Vil ha positive effekter i 
byggefasen + effekten av 
potensielle nye 
innbyggere. 

Kan ha en positiv virkning på 
næringsliv og sysselsetting. 

11 Kommunal økonomi og tjenestetilbud 

 
Potensielle nye innbyggere 
kan virke positivt inn på 
kommunens økonomi. Både 
skole og barnehage har i 
dag god kapasitet. 

Kan ha en positiv effekt. 

12 Energibehov/løsninger 
 

Ukjent. Ukjente. 

13 Helse 
 

Nærhet til friluftsarealer 
legger til rette for god 
folkehelse. 

Positiv. 

14 Universell utforming 
 
 

Ikke utredet. Ukjent. 

 
ROS-analyse inkl. støy: 
 Tema 

 
Beskrivelse  Konsekvenser 

15 Ekstremvær (vind, flom, nedbør, høy 
vannstand) 

 

Området er ikke flomutsatt. Ingen kjente. 



Kommuneplanens arealdel 2013-2024   
Konsekvensutredninger 

 
 

31 

 

16 Ras/skred 
 

Det er ingen kjent rasfare. Ingen kjente. 

17 Radonmåling 
 

Det er ikke foretatt 
radonmåling. 

Ukjent. 

18 Uheldig samlokalisering (støy, 
strålning, brann og eksplosjonsfare, 
akutt forurensning, annen forurensning) 

Ingen kjente. Ingen kjente. 

 
Kommunens vurdering av tiltaket 

Området er regulert til næringsformål + areal for offentlig tjenesteyting. 
 
Oversiktskart (ukjent målestokk) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tematisk kartutsnitt av tiltaket (ukjent målestokk) 
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Slåstad 

Område (inkl. gnr/bnr): 
B 7 
Nordsetmoen (Moa), gnr. 32, bnr. 21 
Dagens arealbruksformål LNF 
Foreslått nytt arealbruksformål Arealformål: Bygg og anlegg 

Underformål: Boligbebyggelse 
Samlet arealstørrelse 
 
Herunder dyrkbar jord 

11,9 daa 
 
Ca. 9 daa fulldyrket jordbruksareal. 

Beskrivelse av arealet 

(Topografi/naturforhold) 
Et småbruk hvor jordene omkranser eiendommens bebyggelse. Ca. 177 
m.o.h, svakt skrånende mot vest.  
 
Består av små og lite drivverdige jorder, oppdelt og inneklemt mellom 
vegen og kommunens byggeområde. 

Grunneier Erland Nordsetmoen 
Fremleggstiller Erland Nordsetmoen 
Overordnede planer Kommuneplanens arealdel 

Utkanten av eiendommen inngår i reguleringsplanen for ”Slåstadfeltet”. 
Vurdering av miljø og arealressurser: 
 Tema 

 
Beskrivelse  Konsekvenser 

1 Naturverdier/biologisk mangfold 
 

Ingen kjente. Ingen kjente. 

2 Landbruk 
 

Fulldyrket jordbrukeareal. 
Området benyttes i dag til 
grasfrøproduksjon, men dette er 
ikke lenger aktuelt. 

Arealet er fulldyrket, men 
har lite hensiktsmessig 
arrondering i henhold til 
dagens drift. 

3 Landskap 
 

Området er i dag noe oppstykket 
på grunn av tidligere 
byggeaktivitet i området. 
Området er godt egnet for 
småhusbebyggelse/tunløsninger/ 
husklynger. 

Ingen negative 
konsekvenser. 

4 Friluftsliv/grønnstruktur 
 

Parsellen er ikke en del av noe 
etablert turområde. 

Ingen. 

5 Kulturminner og kulturmiljø 

 
Ingen registerte kulturminner på 
eiendommen. 

Ingen kjente 

6 Strandsone 

 
Tiltaket ligger ikke i strandsonen. Ingen fare for flom. 

 
Vurdering av samfunnsforhold: 
 Tema 

 

Beskrivelse  Konsekvenser 

7 Sentrums og 
tettstedsutvikling/nærmiljø 

Eiendommen knytter seg til 
et eksisterende boligfelt. 
Prosjektet vil ha positive 
effekter for nærmiljøet. 

Positive. 

8 Transportbehov, 

kollektivdekning/nærmiljø 
Barnehage, skole, 
nærbutikk og idrettsanlegg 
ligger innefor en radius på 
500 m. 
 
Gangavstand til 
bussforbindelse. 

Positiv nærhet til barnehage, 
skole, nærbutikk og 
idrettsanlegg.  
 
Noe biltrafikk til og fra 
boligene må likevel påregnes. 

9 Forhold for barn og unge 
 

Nærhet til skole og 
idrettsanlegg legger til 
rette for et godt 
oppvekstmiljø. 

Positiv. 

10 Næringsliv og sysselsetting 
 

Utbygging vil være positivt 
for næringslivet og 
sysselsettingen i 
kommunen. 

Bidrar til lokal vekst og 
utvikling i kommunen. 

11 Kommunal økonomi og tjenestetilbud 

 
Tilflytting er positivt for 
Sør-Odal kommune med 
potensielle nye 
innbyggere. 

Positivt. 

12 Energibehov/løsninger 
 

Det ligger til rette for ulike 
samarbeidsløsninger i 
området. 

Må utredes nærmere. 
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13 Helse 
 

Eiendommen ligger i et 
område med gode 
turmuligheter. 

Kan virke positivt for 
folkehelsen. 

14 Universell utforming 
 
 

Området er flatt, og det vil 
av den grunn legges til 
rette for trinnfrie adkomster 
og HC-vennlige utområder. 

Positivt. 

 
ROS-analyse inkl. støy: 

 Tema 
 

Beskrivelse  Konsekvenser 

15 Ekstremvær (vind, flom, nedbør, høy 

vannstand) 
 

Ingen kjente. Ingen kjente. 

16 Ras/skred 

 
Ingen kjent fare. Ingen kjent fare. 

17 Radonmåling 
 

Ikke målt.  Ukjent. 

18 Uheldig samlokalisering (støy, 
strålning, brann og eksplosjonsfare, 
akutt forurensning, annen forurensning) 

Fylkesvegen og kommunal 
veg til eksisterende 
byggefelt går forbi 
området, og er eneste 
støykilde. God avstand til 
høyspent. 

Det må påregnes noe 
trafikkstøy fra nærliggende 
veger. 

 
Eiers beskrivelse av tiltaket 

Grenda trenger boligtomter for å opprettholde befolkningstilvekst, og dermed fortsatt kunne 
beholde goder som skole, barnehage og nærbutikk innenfor akseptabel nærhet. 
 
Et svært lite og urasjonelt landbruksareal, bestående av oppdelte, små jorder 
med en del fjell i dagen. Beliggende tett inntil eksisterende boligfelt. Tilførselsvei til 
boligfeltet over min tidligere eiendom. Boligfeltet ligger på sydsiden og tilførselsvei på vestsiden. 
 
Det er ønskelig å gjennomføre utbyggingen i løpet av ca.5 år. 
 
Det tenkes mindre boenheter på 75-150 m2 BRA. Beliggende i klynger, kjeder eller tun. 
Gjerne en innovativ arkitektur som glir godt inn i landlige omgivelser. Det skal vektlegges best mulig og 
hensiktsmessig utnyttelsesgrad. 
 
Boligene tenkes bygd etter passivhusstandard eller bedre. 
Det er foreløpig ikke brukt midler til prosjektering, utover egeninnsats. Dette i påvente av en 
kommunal uttalelse om prosjekt med omregulering er gjennomførbart. 
 
Kommunens vurdering av tiltaket 

Eiendommen ligger i positiv nærhet til barnehage, skole, idrettsplass og matvareforretning, i tilknytning 
til eksisterende boligfelt. 
 
Arealet er et fulldyrket engareal, men er lite hensiktsmessig etter dagens drift. 
 
Det er muligheter for både vann og avløp tilknyttet eiendommen.  
 
Det er muligheter for avkjørsel til Hagabergvegen og videre til Dølisjøvegen (Fv 285). Fv. 285 er 
klassifisert med ”lite streng holdning” i ”Rammeplan for avkjørsler”. 
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Oversiktskart (ukjent målestokk) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Tematisk kartutsnitt av tiltaket (ukjent målestokk). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reguleringsplan over området (ukjent målestokk)           Forslag til tomteinndeling 
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Område (inkl. gnr/bnr): 
B 16 
 
Dagens arealbruksformål LNF 
Foreslått nytt arealbruksformål Arealformål: Bygg og anlegg 

Underformål: Boligbebyggelse 
Samlet arealstørrelse 
 
Herunder dyrkbar jord 

6,5 daa 
 
6,5 fulldyrket, men marginalt jordbruksareal  

Beskrivelse av arealet 

(Topografi/naturforhold) 
 

Grunneier  
Fremleggstiller Sør-Odal kommune 
Overordnede planer Kommuneplanens arealdel 

Inngår i reguleringsplanen for ”Slåstadfeltet”. 
Vurdering av miljø og arealressurser: 
 Tema 

 
Beskrivelse  Konsekvenser 

1 Naturverdier/biologisk mangfold 

 
Ingen kjente. Ingen kjente. 

2 Landbruk 
 

Fulldyrket jordbrukeareal. 
Marginalt jordbruksareal. 
 

Arealet er fulldyrket, men 
har lite hensiktsmessig 
arrondering i henhold til 
dagens drift. 

3 Landskap 

 
Området er i dag noe oppstykket 
på grunn av tidligere 
byggeaktivitet i området. 
Området er godt egnet for 
småhusbebyggelse/tunløsninger/ 
husklynger. 

Ingen negative 
konsekvenser. 

4 Friluftsliv/grønnstruktur 

 
Parsellen er ikke en del av noe 
etablert turområde. 

Ingen. 

5 Kulturminner og kulturmiljø 
 

Ingen registerte kulturminner på 
eiendommen. 

Ingen kjente 

6 Strandsone 
 

Tiltaket ligger ikke i strandsonen. Ingen fare for flom. 

 
Vurdering av samfunnsforhold: 
 Tema 

 
Beskrivelse  Konsekvenser 

7 Sentrums og 
tettstedsutvikling/nærmiljø 

Eiendommen knytter seg til 
et eksisterende boligfelt. 
Prosjektet vil ha positive 
effekter for nærmiljøet. 

Positive. 

8 Transportbehov, 
kollektivdekning/nærmiljø 

Barnehage, skole, 
nærbutikk og idrettsanlegg 
ligger innefor en radius på 
500 m. 
 
Gangavstand til 
bussforbindelse. 

Positiv nærhet til barnehage, 
skole, nærbutikk og 
idrettsanlegg.  
 
Noe biltrafikk til og fra 
boligene må likevel påregnes. 

9 Forhold for barn og unge 
 

Nærhet til skole og 
idrettsanlegg legger til 
rette for et godt 
oppvekstmiljø. 

Positiv. 

10 Næringsliv og sysselsetting 

 
Utbygging vil være positivt 
for næringslivet og 
sysselsettingen i 
kommunen. 

Bidrar til lokal vekst og 
utvikling i kommunen. 

11 Kommunal økonomi og tjenestetilbud 
 

Tilflytting er positivt for 
Sør-Odal kommune med 
potensielle nye 
innbyggere. 

Positivt. 

12 Energibehov/løsninger 
 

Det ligger til rette for ulike 
samarbeidsløsninger i 
området. 

Må utredes nærmere. 

13 Helse 
 

Eiendommen ligger i et 
område med gode 
turmuligheter. 

Kan virke positivt for 
folkehelsen. 

14 Universell utforming 
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ROS-analyse inkl. støy: 
 Tema 

 
Beskrivelse  Konsekvenser 

15 Ekstremvær (vind, flom, nedbør, høy 
vannstand) 
 

Ingen kjente. Ingen kjente. 

16 Ras/skred 
 

Ingen kjent fare. Ingen kjent fare. 

17 Radonmåling 

 
Ikke målt.  Ukjent. 

18 Uheldig samlokalisering (støy, 
strålning, brann og eksplosjonsfare, 

akutt forurensning, annen forurensning) 

Fylkesvegen og kommunal 
veg til eksisterende 
byggefelt går forbi 
området, og er eneste 
støykilde. God avstand til 
høyspent. Deler av arealet 
ligger innenfor gul sone for 
støy. 

Det må påregnes noe 
trafikkstøy fra nærliggende 
veger, og gjøres tiltak i de 
delene av arealet som ligger 
innenfor gul støysone. 

 
 
Kommunens vurdering av tiltaket 

Eiendommen ligger i positiv nærhet til barnehage, skole, idrettsplass og matvareforretning, i tilknytning 
til eksisterende boligfelt. 
 
Arealet er et fulldyrket jordbruksareal, men er lite hensiktsmessig etter dagens drift. 
 
Det er muligheter for både vann og avløp tilknyttet eiendommen.  
 
Det er muligheter for avkjørsel til Hagabergvegen og videre til Dølisjøvegen (Fv 285). Fv. 285 er 
klassifisert med ”lite streng holdning” i ”Rammeplan for avkjørsler”. Deler av arealet ligger innenfor gul 
støysone. 
 
Oversiktskart (ukjent målestokk) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Temakart 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Kommuneplanens arealdel 2013-2024   
Konsekvensutredninger 

 
 

37 

 

Område (inkl. gnr/bnr): 
B 22  
Slåstad 
Dagens arealbruksformål LNF 
Foreslått nytt arealbruksformål Arealformål: Bygg og anlegg 

Underformål: Boligbebyggelse 
Samlet arealstørrelse 

 
Herunder dyrkbar jord 

19 daa 
 
14,5  fulldyrket, men marginalt jordbruksareal  

Beskrivelse av arealet 

(Topografi/naturforhold) 
Arealet ligger i tilknytning til Slåstadfeltet. 

Grunneier  
Fremleggstiller Interimsstyre for Slåstad vel og Erland Nordsetmoen 
Overordnede planer Kommuneplanens arealdel 

Inngår i reguleringsplanen for ”Slåstadfeltet”. 
Vurdering av miljø og arealressurser: 
 Tema 

 
Beskrivelse  Konsekvenser 

1 Naturverdier/biologisk mangfold 
 

Ingen kjente. Ingen kjente. 

2 Landbruk 
 

Fulldyrket jordbrukeareal. 
Marginalt jordbruksareal. 
 

Arealet er fulldyrket, men 
har lite hensiktsmessig 
arrondering i henhold til 
dagens drift. 

3 Landskap 
 

Området er i dag noe oppstykket 
på grunn av tidligere 
byggeaktivitet i området. 
Området er godt egnet for 
småhusbebyggelse/tunløsninger/ 
husklynger. 

Ingen negative 
konsekvenser. 

4 Friluftsliv/grønnstruktur 
 

Parsellen er ikke en del av noe 
etablert turområde. 

Ingen. 

5 Kulturminner og kulturmiljø 

 
Ingen registerte kulturminner på 
eiendommen. 

Ingen kjente. 

6 Strandsone 

 
Tiltaket ligger ikke i strandsonen. Ingen fare for flom. 

 
Vurdering av samfunnsforhold: 
 Tema 

 

Beskrivelse  Konsekvenser 

7 Sentrums og 
tettstedsutvikling/nærmiljø 

Eiendommen knytter seg til 
et eksisterende boligfelt. 
Prosjektet vil ha positive 
effekter for nærmiljøet. 

Positive. 

8 Transportbehov, 

kollektivdekning/nærmiljø 
Barnehage, skole, 
nærbutikk og idrettsanlegg 
ligger i umiddelbar 
nærhet.  
Gangavstand til 
bussforbindelse. 

Positiv nærhet til barnehage, 
skole, nærbutikk og 
idrettsanlegg.  
 
Noe biltrafikk til og fra 
boligene må likevel påregnes. 

9 Forhold for barn og unge 

 
Nærhet til skole og 
idrettsanlegg legger til 
rette for et godt 
oppvekstmiljø. 

Positiv. 

10 Næringsliv og sysselsetting 
 

Utbygging vil være positivt 
for næringslivet og 
sysselsettingen i 
kommunen. 

Bidrar til lokal vekst og 
utvikling i kommunen. 

11 Kommunal økonomi og tjenestetilbud 
 

Tilflytting er positivt for 
Sør-Odal kommune med 
potensielle nye 
innbyggere. 

Positivt. 

12 Energibehov/løsninger 

 
Det ligger til rette for ulike 
samarbeidsløsninger i 
området. 

Må utredes nærmere. 

13 Helse 

 
Eiendommen ligger i et 
område med gode 
turmuligheter. 

Kan virke positivt for 
folkehelsen. 

14 Universell utforming 

 
 

Ikke utredet.  
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ROS-analyse inkl. støy: 
 Tema 

 
Beskrivelse  Konsekvenser 

15 Ekstremvær (vind, flom, nedbør, høy 
vannstand) 
 

Ingen kjente. Ingen kjente. 

16 Ras/skred 
 

Ingen kjent fare. Ingen kjent fare. 

17 Radonmåling 
 

Ikke målt.  Ukjent. 

18 Uheldig samlokalisering (støy, 

strålning, brann og eksplosjonsfare, 
akutt forurensning, annen forurensning) 

Det går en høyspentlinje 
over arealet. 

Det må tas hensyn til denne ved 
utbygging. 

 
 
Kommunens vurdering av tiltaket 

ligger i positiv nærhet til barnehage, skole, idrettsplass og matvareforretning, i tilknytning til 
eksisterende boligfelt. 
 
Arealet er et fulldyrket jordbruksareal, men er lite hensiktsmessig etter dagens drift. 
 
Det er muligheter for både vann og avløp tilknyttet eiendommen.  
 
Det er muligheter for avkjørsel til Hagabergvegen og videre til Dølisjøvegen (Fv 285). Fv. 285 er 
klassifisert med ”lite streng holdning” i ”Rammeplan for avkjørsler”.  
 
Det går en høyspentlinje over arealet.  
 
Oversiktskart (ukjent målestokk) 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Temakart 
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Område (inkl. gnr/bnr): 
B 23  
Slåstad 
Dagens arealbruksformål LNF 
Foreslått nytt arealbruksformål Arealformål: Bygg og anlegg 

Underformål: Boligbebyggelse 
Samlet arealstørrelse 

 
Herunder dyrkbar jord 

90,5 daa 
 
Skog 

Beskrivelse av arealet 

(Topografi/naturforhold) 
Arealet ligger i tilknytning til Slåstadfeltet. 

Grunneier Tove og Steinar Kristiansen 
Fremleggstiller Interimsstyre for Slåstad vel 
Overordnede planer Kommuneplanens arealdel 
Vurdering av miljø og arealressurser: 
 Tema 

 
Beskrivelse  Konsekvenser 

1 Naturverdier/biologisk mangfold 

 
Ingen kjente. Ingen kjente. 

2 Landbruk 

 
Skog. Tap av LNF-arealer/skog. 

3 Landskap 
 

Landskapet vil endres som 
følge av tiltaket. 

Landskapsendringer. 

4 Friluftsliv/grønnstruktur 
 

Det går en etablert turvei i 
området. Denne må 
hensyntas eller omlegges i 
reguleringen av arealet. 

Mulig tap av etablert tursti. 

5 Kulturminner og kulturmiljø 
 

Ingen registerte 
kulturminner på 
eiendommen. 

Ingen kjente. 

6 Strandsone 
 

Tiltaket ligger ikke i 
strandsonen. 

Ingen fare for flom. 

 
Vurdering av samfunnsforhold: 
 Tema 

 
Beskrivelse  Konsekvenser 

7 Sentrums og 
tettstedsutvikling/nærmiljø 

Eiendommen knytter seg til 
et eksisterende boligfelt. 
Prosjektet vil ha positive 
effekter for nærmiljøet. 

Positive. 

8 Transportbehov, 

kollektivdekning/nærmiljø 
Barnehage, skole, 
nærbutikk og idrettsanlegg 
ligger i umiddelbar 
nærhet.  
Gangavstand til 
bussforbindelse. 

Positiv nærhet til barnehage, 
skole, nærbutikk og 
idrettsanlegg.  
 
Noe biltrafikk til og fra 
boligene må likevel påregnes. 

9 Forhold for barn og unge 
 

Nærhet til skole og 
idrettsanlegg legger til 
rette for et godt 
oppvekstmiljø. 

Positiv. 

10 Næringsliv og sysselsetting 

 
Utbygging vil være positivt 
for næringslivet og 
sysselsettingen i 
kommunen. 

Bidrar til lokal vekst og 
utvikling i kommunen. 

11 Kommunal økonomi og tjenestetilbud 
 

Tilflytting er positivt for 
Sør-Odal kommune med 
potensielle nye 
innbyggere. 

Positivt. 

12 Energibehov/løsninger 
 

Det ligger til rette for ulike 
samarbeidsløsninger i 
området. 

Må utredes nærmere. 

13 Helse 
 

Eiendommen ligger i et 
område med gode 
turmuligheter. 

Kan virke positivt for 
folkehelsen. 

14 Universell utforming 
 

 
 
 

Ikke utredet.  
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ROS-analyse inkl. støy: 
 Tema 

 
Beskrivelse  Konsekvenser 

15 Ekstremvær (vind, flom, nedbør, høy 
vannstand) 
 

Ingen kjente. Ingen kjente. 

16 Ras/skred 
 

Ingen kjent fare. Ingen kjent fare. 

17 Radonmåling 

 
Ikke målt.  Ukjent. 

18 Uheldig samlokalisering (støy, 
strålning, brann og eksplosjonsfare, 

akutt forurensning, annen forurensning) 

Ingen kjente. Ingen kjente. 

 
 
Kommunens vurdering av tiltaket 

Eiendommen ligger i positiv nærhet til barnehage, skole, idrettsplass og matvareforretning, i tilknytning 
til eksisterende boligfelt. Gode utsikts- og solforhold. 
 
Det går en etablert turvei i området. Denne må hensyntas eller omlegges i reguleringen av arealet. 
 
Det er muligheter for både vann og avløp tilknyttet eiendommen. Det er lagt til rette for at området kan 
tilknyttes veg i reguleringsplanen for Slåstadfeltet. 
 
Oversiktskart (ukjent målestokk) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Temakart                                                                              Reguleringsplanen for Slåstadfeltet 
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Sander 

Område (inkl. gnr/bnr): 
B 8 
”Fredrikstad” gnr. 35, bnr. 11 
Dagens arealbruksformål LNF 
Foreslått nytt arealbruksformål Arealformål: Bygg og anlegg 

Underformål: Boligbebyggelse 
Samlet arealstørrelse 
 
Herunder dyrkbar jord 

4,2 daa 
 
4,2 daa 

Beskrivelse av arealet 

(Topografi/naturforhold) 
Området er preget av eldre skog og ligger i utkanten av dyrka jord, ca. 
200 m fra Glomma.  
 
Arealet grenser til et etablert boligområde. Det er gangvei fra tomtene til 
skole/barnehage. 

Grunneier Kjartan Oen Pedersen 
Fremleggstiller Kjartan Oen Pedersen 
Overordnede planer Kommuneplanens arealdel 
Vurdering av miljø og arealressurser: 
 Tema 

 
Beskrivelse  Konsekvenser 

1 Naturverdier/biologisk mangfold 
 

Ingen kjente. Ingen kjente. 

2 Landbruk 

 
Parsellen består av dyrkbar 
skogsmark (jfr. rød skravur 
på utsnitt av tematiske 
kart). 

Tap av dyrkbar mark. 

3 Landskap 
 

Parsellen ligger i et 
bebygd landbruksmiljø. 

Ingen. 

4 Friluftsliv/grønnstruktur 
 

Parsellen inngår ikke et 
etablert turområde eller 
som et viktig grøntområde. 

Ingen. 

5 Kulturminner og kulturmiljø 
 

Ingen kjente kulturminner 
tilknyttet eiendommen. 

Ingen kjente. 

6 Strandsone 

 
Parsellen ligger 200 m fra 
Glomma, men er ikke 
flomutsatt.  

Ingen. 

 
Vurdering av samfunnsforhold: 
 Tema 

 
Beskrivelse  Konsekvenser 

7 Sentrums og 

tettstedsutvikling/nærmiljø 
Prosjektet vil ha positive 
effekter for nærmiljøet.  

Positive. 

8 Transportbehov, 
kollektivdekning/nærmiljø 

Sander stasjon legges ned 
fra 2013. Lokalbuss i 
umiddelbar nærhet, og 
gangavstand til E 16 med 
tilhørende busstilbud. 
 
Da det ikke er 
matvarebutikk i området 
må det påregnes en del 
ekstra trafikk. Kjøring til og 
fra aktiviteter utenfor 
lokalmiljøet vil også 
generere mer biltrafikk. 

Sander stasjon legges ned fra 
2013. Dette vil svekke 
kollektivtransporttilbudet i 
grenda.  
 
Mangel på matvareforretning 
og barns ønsker om å delta på 
fritidsaktiviteter utenfor grenda 
er faktorer som vil føre til mer 
biltrafikk. 

9 Forhold for barn og unge 
 

Eiendommen ligger i 
gangavstand til Sander 
skole (gangveg helt til 
skolen) ved idrettsplassen 
på Sander. 

Positiv beliggenhet i henhold til 
barnehage, skole og 
idrettsplass.  
 
Nærhet til veg kan være et 
faremoment.  

10 Næringsliv og sysselsetting 
 

Langsiktig utbygging vil 
være positivt for 
næringslivet og 
sysselsettingen i 
kommunen. 

Bidrar til lokal vekst og 
utvikling i kommunen. 

11 Kommunal økonomi og tjenestetilbud 
 

Tilflytting er positivt for 
Sør-Odal kommune med 
potensielle nye 
innbyggere. 

Positivt. 

12 Energibehov/løsninger 
 

Ikke utredet.  Ukjent. 
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13 Helse 
 

Nærhet til friluftsarealer og 
idrettsplass legger til rette 
for god folkehelse. 

Positiv. 

14 Universell utforming 
 

 

Området er relativt flatt, og 
alle tomter vil få god 
tilkomstveg. 

Positiv. 

 
ROS-analyse inkl. støy: 
 Tema 

 
Beskrivelse  Konsekvenser 

15 Ekstremvær (vind, flom, nedbør, høy 
vannstand) 
 

Området er ikke flomutsatt. Ingen kjente.  

16 Ras/skred 
 

Ingen kjente farer. Ingen. 

17 Radonmåling 

 
Ikke målt.  Ukjent. 

18 Uheldig samlokalisering (støy, 
strålning, brann og eksplosjonsfare, 

akutt forurensning, annen forurensning) 

Fv. 175 går forbi området, 
og er en kilde til støy. 
Arealet ligger noe lavere 
enn fylkesvegen, og kan 
dermed være noe skjermet 
mot støy fra vegen. 

Noe støy fra veg må påregnes. 

 
Eiers beskrivelse av tiltaket 

Arealet er godt egnet til boligtomter, da det ligger i nærhet til skole og barnehage, samt idrettsplass. Det 
er plass ti 4 tomter på arealet (1 daa). Arealet ligger i tilknytning til eksisterende boligområde, men 
gangvei frem Sander sentrum. 
 
For å få en best mulig utnyttelse av området, har det vært kontakt med nabo (57/5, mellom grusveien i øst 
og det aktuelle området) for et samarbeid. Dersom nabosamarbeidet ikke går i orden, er det muligheter 
for å skille ut og opparbeide en adkomstvei på tomtene. 
 
På grunn av 50 meters regelen om bygging fra fylkesvei, vil to av tomtene ikke få garasje. Dersom 
kommunen dispenserer fra dette, vil det bli plass til garasje på samtlige tomter, og utnyttelsen vil bli 
bedre. 
 
Tidsperspektiv: Tomtene kan skille ut og legges ut så snart reguleringsplanen er på plass. 
 
Kommunens vurdering av tiltaket 

Parsellen ligger i gangavstand fra skole, barnehage og kollektivtransport, rett ovenfor idrettsplassen på 
Sander. 
 
Grunneier har tidligere søkt om å omdisponere arealet til boligformål. 
 
Planutvalget i kommunen fattet den 07.02.2008 følgende vedtak: 
 
”Planutvalget er i utgangspunktet positiv til en privat reguleringsplan for området. Planutvalget ser hen til 

problemer med luktplager i området og spørsmål om å legge ut arealet til boligformål vurderes i 

forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel”. 

 
Det er ligger til rette for både vann og avløp i området. 
 
Avkjørsel må skje til FV. 175. Denne vegen er klassifisert med ”Streng holdning” i rammeplan for 
avkjørsler. 
 
Det har tidligere vært luktproblemer tilknyttet landbruket i området. 
 
Grunnet støy er det vanskelig å få dispensasjon fra bestemmelsen om 50 meters byggeforbud for 
bolighus fra fylkesvegen. Garasjer og uthus kan derimot vurderes dispensert fra forbudet. 
 



Kommuneplanens arealdel 2013-2024   
Konsekvensutredninger 

 
 

43 

 
 
Oversiktskart (ukjent målestokk) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tematisk kartutsnitt av tiltaket (ukjent målestokk). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Forslag til reguleringsplan for området (ukjent målestokk) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Kommuneplanens arealdel 2013-2024   
Konsekvensutredninger 

 
 

44 

 
Område (inkl. gnr/bnr): 
B 9 
Gnr. 56, bnr. 13 
Dagens arealbruksformål LNF – B – område i kommuneplanen 

Reguleringsplan for Sander – frittliggende småhusbebyggelse 
Foreslått nytt arealbruksformål Arealformål: Bygg og anlegg 

Underformål: Boligbebyggelse 
Samlet arealstørrelse 
 
Herunder dyrkbar jord 

8-10 daa (hele eiendommen) 

Beskrivelse av arealet 

(Topografi/naturforhold) 
Arealet er klassifisert som LNF-B-område, og er i dag gjengrodd. Arealet 
ligger mellom Fv. 175 og jernbanen, rett ovenfor Sander skole. 
 

Grunneier Ingrid Olaussens dbo/ Tore Sanderlien 
Fremleggstiller Kjell Roger Dalsjø (kjøper) 
Overordnede planer Kommuneplanens arealdel 

Kommunedelplan for Sander  
Reguleringsplan for Sander (deler av eiendommen er regulert til 
frittliggende småhusbebyggelse) 

Vurdering av miljø og arealressurser: 
 Tema 

 
Beskrivelse  Konsekvenser 

1 Naturverdier/biologisk mangfold 
 

Ingen kjente Ingen kjente 

2 Landbruk 
 

Deler av området er 
klassifisert som LNF B-
område, og er dyrkbart. 

Arealet har på grunn av 
arronderingen liten 
landbruksmessig verdi. 

3 Landskap 
 

Det er småhusbebyggelse i 
området, samt andre 
landbruksarealer. 

Parsellen er delvis gjengrodd. 

4 Friluftsliv/grønnstruktur 
 

Området inngår ikke 
naturlig inn i områder for 
friluftsliv eller 
grønnstruktur. 

Ingen. 

5 Kulturminner og kulturmiljø 
 

Det ligger 3 SEFRAK-
registrerte bygninger på 
eiendommen. 

Husene er i dårlig forfatning. 
Må rustes eventuelt rustes opp 
eller rives i dialog med 
regionale myndigheter.  

6 Strandsone 

 
Området inngår ikke i 
strandsonen. Det ligger en 
bekk i utkanten av tomta. 

Ingen. 

 
Vurdering av samfunnsforhold: 
 Tema 

 
Beskrivelse  Konsekvenser 

7 Sentrums og 

tettstedsutvikling/nærmiljø 
Prosjektet vil ha positive 
effekter for nærmiljøet.  

Positive 

8 Transportbehov, 

kollektivdekning/nærmiljø 
Sander stasjon legges ned 
fra 2013. Lokalbuss i 
umiddelbar nærhet, og 
gangavstand til E 16 med 
tilhørende busstilbud. 
 
Da det ikke er 
matvarebutikk i området 
må det påregnes en del 
ekstra trafikk. Kjøring til og 
fra aktiviteter utenfor 
lokalmiljøet vil også 
generere mer biltrafikk. 

Sander stasjon legges ned fra 
2013. Dette vil svekke 
kollektivtransporttilbudet i 
grenda.  
 
Mangel på matvareforretning 
og barns ønsker om å delta på 
fritidsaktiviteter utenfor grenda 
er faktorer som vil føre til mer 
biltrafikk. 

9 Forhold for barn og unge 
 

Eiendommen ligger ved 
Sander skole og med 
gangavstand til 
idrettsplass. Nær avstand til 
jernbane og vei. 

Positiv beliggenhet i henhold til 
barnehage, skole og 
idrettsplass.  
 
Nærhet til vei og jernbane kan 
være et faremoment.  

10 Næringsliv og sysselsetting 
 

Langsiktig utbygging vil 
være positivt for 
næringslivet og 
sysselsettingen i 

Bidrar til lokal vekst og 
utvikling i kommunen. 
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kommunen. 
11 Kommunal økonomi og tjenestetilbud 

 
Tilflytting er positivt for 
Sør-Odal kommune med 
potensielle nye 
innbyggere. 

Positivt. 

12 Energibehov/løsninger 

 
Ikke utredet. Ukjent. 

13 Helse 

 
Eiendommen ligger i et 
område med gode 
turmuligheter. 

Kan virke positivt for 
folkehelsen. 

14 Universell utforming 

 
 

Området er flatt, og det vil 
av den grunn legges til 
rette for trinnfrie 
adkomster. 

Positivt. 

 
ROS-analyse inkl. støy: 
 Tema 

 
Beskrivelse  Konsekvenser 

15 Ekstremvær (vind, flom, nedbør, høy 
vannstand) 
 

Ingen kjente. Ingen kjente. 

16 Ras/skred 
 

Ingen kjent fare. Ingen kjent fare. 

17 Radonmåling 
 

Ikke utført. Ukjent. 

18 Uheldig samlokalisering (støy, 

strålning, brann og eksplosjonsfare, 
akutt forurensning, annen forurensning) 

Jernbanen og Fv. 175 går 
tett forbi eiendommen. Støy 
fra bil og tog må påregnes. 

Støy fra tog og bil må påregnes. 

 
Eiers beskrivelse av tiltaket 
Fremleggstiller ønsker å utvikle eiendommen til boligformål. Aktuelle byggtyper kan være leiligheter, 
rekkehus og eneboliger. 
 
Tidsperspektivet vil avhenge av etterspørselen. 
 
 
Kommunens vurdering av tiltaket 
Eiendommen har positiv nærhet til barnehage, skole og idrettsplass. 
 
Det er muligheter for kommunalt vann og avløp.  
 
Avkjørsel fra eiendommen blir FV. 175. Denne veien er kategorisert med ”streng holdningsklasse” i 
”Rammeplan for avkjørsler”. 
 
Jernbanen går tett forbi eiendommen. Det må tas stilling til denne problemstillingen og byggegrenser i 
en eventuell reguleringsplanprosess. 
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Oversiktskart (ukjent målestokk) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tematisk kartutsnitt av tiltaket (ukjent målestokk) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Reguleringsplan over området (ukjent målestokk) 
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Område (inkl. gnr/bnr): 

B 19 
Dagens arealbruksformål Næringsformål + offentlig tjenesteyting 
Foreslått nytt arealbruksformål Arealformål: Bygg og anlegg 

Underformål: Boligbebyggelse 
Samlet arealstørrelse 

 
Herunder dyrkbar jord 

3,7 + 2,5 = 6,2 daa. 
 
 

Beskrivelse av arealet 

(Topografi/naturforhold) 
Arealet ligger i tilknyting til boligområde på Sander, og er regulert til 
næringsformål + offentlig tjenesteyting. 

Grunneier  
Fremleggstiller Sør-Odal kommune 
Overordnede planer Kommuneplanens arealdel + kommunedelplan for Sander + 

reguleringsplan for Sander 
Vurdering av miljø og arealressurser: 
 Tema 

 
Beskrivelse  Konsekvenser 

1 Naturverdier/biologisk mangfold 
 

Ingen kjente verdier i 
områder. 

Ingen kjente. 

2 Landbruk 

 
Området består av allerede 
regulert skogsareal. 

Små konsekvenser for 
landbruket. 

3 Landskap 
 

Området er skogkledd. Landskapet vil endres seg ved 
en eventuell utbygging av 
området. 

4 Friluftsliv/grønnstruktur 
 

Nærhet til turområder i 
skog og kulturlandskap. 

Positive. 

5 Kulturminner og kulturmiljø 
 

Ingen kjente kulturminner i 
området. 

Ingen kjente konsekvenser. 

6 Strandsone 
 

Tiltaket ligger ikke i 
strandsonen. 

Ingen konsekvenser. 

 
Vurdering av samfunnsforhold: 
 Tema 

 
Beskrivelse  Konsekvenser 

7 Sentrums og 
tettstedsutvikling/nærmiljø 

Området ligger inntil 
eksisterende boligfelt.  

Positiv. Tiltaket vil gi en god 
utnyttelse av eksisterende 
infrastruktur. 

8 Transportbehov, 
kollektivdekning/nærmiljø 

Det er bussforbindelse i 
området. 

 

9 Forhold for barn og unge 

 
 Positive. 

10 Næringsliv og sysselsetting 
 

Vil ha positive effekter i 
byggefasen + effekten av 
potensielle nye 
innbyggere. 

Kan ha en positiv virkning på 
næringsliv og sysselsetting. 

11 Kommunal økonomi og tjenestetilbud 

 
Potensielle nye innbyggere 
kan virke positivt inn på 
kommunens økonomi. Både 
skole og barnehage har i 
dag god kapasitet. 

Kan ha en positiv effekt. 

12 Energibehov/løsninger 
 

Ukjent. Ukjente. 

13 Helse 
 

Nærhet til friluftsarealer 
legger til rette for god 
folkehelse. 

Positiv. 

14 Universell utforming 
 
 

Ikke utredet. Ukjent. 

 
ROS-analyse inkl. støy: 
 Tema 

 

Beskrivelse  Konsekvenser 

15 Ekstremvær (vind, flom, nedbør, høy 
vannstand) 

 

Området er ikke flomutsatt. Ingen kjente. 

16 Ras/skred 
 

Det er ingen kjent rasfare. Ingen kjente. 

17 Radonmåling 
 

Det er ikke foretatt 
radonmåling. 

Ukjent. 

18 Uheldig samlokalisering (støy, 
strålning, brann og eksplosjonsfare, 

Ingen kjente. Ingen kjente. 
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akutt forurensning, annen forurensning)  
Kommunens vurdering av tiltaket 

Området er regulert til næringsformål + areal for offentlig tjenesteyting. 
 
Oversiktskart (ukjent målestokk) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Tematisk kartutsnitt av tiltaket (ukjent målestokk) 
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Disenå 

Område (inkl. gnr/bnr): 
B 10 
Schøyenstranda gnr/bnr 71/1 
Dagens arealbruksformål LNF 
Foreslått nytt arealbruksformål Arealformål: Bygg og anlegg 

Underformål: Boligområde 
Samlet arealstørrelse 
 
Herunder dyrkbar jord 

16 daa 
 
8 daa 

Beskrivelse av arealet 

(Topografi/naturforhold) 
Flatt, smalt område beliggende mellom eksisterende bebyggelse i øst, 
jernbane i sør, Glomma i nord og dyrket mark i vest. 

Grunneier Sigvardt Pran 
Fremleggstiller Sigvardt Pran 
Overordnede planer Kommuneplanens arealdel 
Vurdering av miljø og arealressurser: 
 Tema 

 
Beskrivelse  Konsekvenser 

1 Naturverdier/biologisk mangfold 
 

Ingen kjente. Ingen kjente. 

2 Landbruk 

 
Parsellen ligger i et LNF-
område,, 8 daa er fulldyrka 
mark. På grunn av 
arronderingen er arealet 
tungdrevet med dagens 
maskiner. 

Tap av noe ”inneklemt” 
fulldyrket jordbruksareal.  

3 Landskap 

 
Elvekant, flatt og åpent. 
Elvekantvegetasjon ønskes 
bevart for å minimere 
landskapsendringer. 

Små eller ingen. 

4 Friluftsliv/grønnstruktur 
 

Tilgjengligheten til 
Glomma vil bare påvirkes i 
minimal grad da 
elvekanten er bratt og 
fremkommelig. Ved en 
utbygging vil det i 
friområdet mellom gammel 
og ny bebyggelse vil det 
legges til rette for god 
tilgjenglighet til Glomma. 

 

5 Kulturminner og kulturmiljø 
 

Ingen kjente kulturminner i 
området. 

Ingen kjente. 

6 Strandsone 

 
Tiltaket ligger i 100 
metersonen for vann- og 
vassdrag, men elevkanten 
er bratt og ufremkommelig 
for allmenheten. Ved en 
utbygging vil det i 
friområdet mellom gammel 
og ny bebyggelse vil det 
legges til rette for god 
tilgjenglighet til Glomma. 

Tiltaket ligger innenfor 100 
metersonen for vann og 
vassdrag. 

 
Vurdering av samfunnsforhold: 
 Tema 

 
Beskrivelse  Konsekvenser 

7 Sentrums og 
tettstedsutvikling/nærmiljø 

Prosjektet vil ha positive 
effekter for nærmiljøet.  

Positive 

8 Transportbehov, 

kollektivdekning/nærmiljø 
Det er gangavstand til 
offentlig kommunikasjon. 
Disenå stasjon legges ned 
fra 2013. Da det ikke er 
matvarebutikk i området 
må det påregnes en del 
ekstra trafikk. Kjøring til og 
fra aktiviteter utenfor 
lokalmiljøet vil også 
generere mer biltrafikk. 

Disenå stasjon legges ned fra 
2013. Dette vil svekke 
kollektivtransporttilbudet i 
grenda.  
 
Mangel på matvareforretning 
og barns ønsker om å delta på 
fritidsaktiviteter utenfor grenda 
er faktorer som vil føre til mer 
biltrafikk. 

9 Forhold for barn og unge 

 
Det er planlagt å 
opparbeide en ny lekeplass 

Positiv. 
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mellom gammel og ny 
bebyggelse. 
 
Barnehage, barnehage og 
lysløype, idrettsplass ligger 
2 km fra parsellen.  

10 Næringsliv og sysselsetting 
 

Langsiktig utbygging vil 
være positivt for 
næringslivet og 
sysselsettingen i 
kommunen. 

Bidrar til lokal vekst og 
utvikling i kommunen. 

11 Kommunal økonomi og tjenestetilbud 
 

Tilflytting er positivt for 
Sør-Odal kommune med 
potensielle nye 
innbyggere. 

Positivt. 

12 Energibehov/løsninger 
 

Felles anlegg med 
fornybare energi vil måtte 
utredes. 

Positivt med bruk av fornybar 
energi. 

13 Helse 
 

Nærhet til gode 
turområder. 

Positivt for folkehelsen 

14 Universell utforming 

 
 

Området er flatt, og det vil 
kunne til rette legges for 
universell utforming. 

Positivt. 

 
ROS-analyse inkl. støy: 
 Tema 

 
Beskrivelse  Konsekvenser 

15 Ekstremvær (vind, flom, nedbør, høy 
vannstand) 
 

Deler av området er 
flomutsatt.  

Deler av området er flomutsatt. 
Det må legges på en 
hensynssone med 
bestemmelser, og utføres tiltak 
ved en eventuell utbygging av 
området. 

16 Ras/skred 
 

Det er ingen kjent 
skredfare i området. 
Elvekanten er steinsatt. 

Ingen kjente. 

17 Radonmåling 
 

Ukjent Ukjent 

18 Uheldig samlokalisering (støy, 

strålning, brann og eksplosjonsfare, 
akutt forurensning, annen forurensning) 

Noe støy må påregnes fra 
både vei og jernbane. 
 
Det går en høyspentledning 
gjennom området. 

Periodevis støy fra jernbane og 
veg. 
 
Hensynssoner for høyspent og 
flom.  

Eiers beskrivelse av tiltaket 

Grunneier ønsker å bruke området for å utvide eksisterende boligfelt beliggende mellom jernbanen og 
Glomma, vest for Disenå stasjon. Deler av området er dyrket mark, men har en arrondering som 
vanskeliggjør effektiv drift med dagens maskiner. Samtlige tomter vil få strandlinje til Glomma, og antas 
å være meget attraktive. Tomtene vil være enkle å opparbeides slik at de raskt kan bygges ut. 
 
Området vil gi plass til 9 romslige eneboligtomter, og videre et friområde med båtplasser, lekeplass osv. 
mellom gammel og ny bebyggelse. 
 
Veien som i dag går lang Glomma er tenkt flyttet slik at den vil gå langs jernbanen. 
 
Det er utarbeidet et forsalg til bebyggelsesplan for området. 
 
Kommunens vurdering av tiltaket 

Tomtene må ansees å være attraktive. Både kommunalt vann og kommunalt avløp er tilgjenglig. 
Eksisterende veg kan benyttes i området.  
 
Området ligger i 100 metersonen, og der delvis flomutsatt. Det går videre en høyspentlinje over arealet. 
Det må påregnes noe støy fra jernbanen som grenser inn mot parsellen og videre fra Fv. 175. 

 

Tiltaket har tidligere vært behandlet i kommunens planutvalg. Det ble under denne behandlingen gitt 
samtykke til å gå i gang med en reguleringsplanprosess for området. Reguleringsplanen skulle da belyse 
disse forholdene: ferdsel langs Glomma og flomforholdene i vassdraget, høyspentlinjen gjennom 
området, byggeavstand m.m til jernbanen og universell utforming. 
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Oversiktskart (ukjent målestokk) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tematisk kartutsnitt av tiltaket (ukjent målestokk) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Planskisse 
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Område  
B 11 
Skøyenåsen, gnr. 71, bnr. 1 
Dagens arealbruksformål LNF 
Foreslått nytt arealbruksformål Arealformål: Bygg og anlegg 

Underformål: Bolibebyggelse 
Samlet arealstørrelse 
 
Herunder dyrkbar jord 

Ca. 440 daa 
 
0 dekar 

Beskrivelse av arealet 

(Topografi/naturforhold) 
Hellende grunnlendt blandingsskog. Hovedtyngden av arealet er 
vestvendt, mens deler av arealet er nrod-, nordvest-, og sørvestvendt. 
Området ligger i forlengelsen av eksisterende bebyggelse på Disenå. 

Grunneier Sigvardt Pran 
Fremleggstiller Sigvardt Pran 
Overordnede planer Kommuneplanens arealdel: LNF 
Vurdering av miljø og arealressurser: 
 Tema 

 
Beskrivelse  Konsekvenser 

1 Naturverdier/biologisk mangfold 

 
To partier at det foreslåtte 
arealet har viktige 
naturtyper. 

Det legges inn hensynssoner 
over de aktuelle områdene. 

2 Landbruk 

 
Grunnlendt blandingsskog - 

3 Landskap 
 

Li-sone Ingen siluettvirkning 

4 Friluftsliv/grønnstruktur 
 

Nærhet til turområder i 
skog og langs Glomma 

Positiv 

5 Kulturminner og kulturmiljø 
 

Ingen kjente Ingen kjente 

6 Strandsone 

 
Ingen  Ingen 

 
Vurdering av samfunnsforhold: 
 Tema 

 

Beskrivelse  Konsekvenser 

7 Sentrums og 
tettstedsutvikling/nærmiljø 

Prosjektet vil ha positive 
effekter for nærmiljøet.  

Positive 

8 Transportbehov, 
kollektivdekning/nærmiljø 

Det er gangavstand til 
offentlig kommunikasjon. 
Disenå stasjon legges ned 
fra 2013. Da det ikke er 
matvarebutikk i området 
må det påregnes en del 
ekstra trafikk. Kjøring til og 
fra aktiviteter utenfor 
lokalmiljøet vil også 
generere mer biltrafikk. 

Disenå stasjon legges ned fra 
2013. Dette vil svekke 
kollektivtransporttilbudet i 
grenda.  
 
Mangel på matvareforretning 
og barns ønsker om å delta på 
fritidsaktiviteter utenfor grenda 
er faktorer som vil føre til mer 
biltrafikk. 

9 Forhold for barn og unge 
 

Skole, barnehage, 
idrettsplass, lysløype og 
lekeområder i nærheten, 
uten behov for å krysse 
veg.  

Kort trafikksikker veg til skole, 
arnehage, idrettsplass og 
lekeområder. Noe lang avstand 
til eventuelle organiserte 
aktiviteter utenfor grenda. 

10 Næringsliv og sysselsetting 
 

Langsiktig utbygging vil 
være positivt for 
næringslivet og 
sysselsettingen i 
kommunen. 

Bidrar til lokal vekst og 
utvikling i kommunen. 

11 Kommunal økonomi og tjenestetilbud 
 

Tilflytting er positivt for 
Sør-Odal kommune med 
potensielle nye 
innbyggere. 

Positivt. 

12 Energibehov/løsninger 

 
Felles anlegg med 
fornybare energi vil måtte 
utredes. 

Positivt med bruk av fornybar 
energi. 

13 Helse 
 

Nærhet til gode turområder 
og idrettsanlegg. 

Positivt for folkehelsen 

14 Universell utforming 

 
 
 

  

 
ROS-analyse inkl. støy: 
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 Tema 
 

Beskrivelse  Konsekvenser 

15 Ekstremvær (vind, flom, nedbør, høy 

vannstand) 
 

Trygt naturmiljø. Ingen kjente 

16 Ras/skred 

 
Ingen kjente. Det må gjøres 
nødvendige undersøkelser 
før eventuell utbygging. 

Ingen kjente 

17 Radonmåling 
 

Det er ikke foretatt noen 
radonmåling 

Ukjent 

18 Uheldig samlokalisering (støy, 

strålning, brann og eksplosjonsfare, 
akutt forurensning, annen forurensning) 

Noe støy fra tog og Fv. 175 
kan påregnes for deler av 
området. 

Varierende. 

 
Grunneiers beskrivelse av tiltaket 
Området ligger mellom tettstedsbebyggelsen langs Finholtvegen i øst og Fv. 175 i nord og vest.  
Planområdet utgjør om lag 440 dekar. Dersom man antar at 20 % av arealet vil gå med til veiformål, annet offentlig 
areal, samt felles lekeareler vil man få et brutto tomteareal på 350 daa, tilsvarende 270-310 boenheter. 
 

• Det er tre adkomstmuligheter til området; fra Slettbakkvegen /ca. 100 meter og ca. 600 meter fra avkjøring fra 
Fv. 175 og fra Finholtvegen (ca. 200 meter sør for krysset med Fv. 175 i nord). Ved full utbygging får feltet en 
dimensjon som tilsier at minst to adkomstveger er aktuelle. 

• Området er et flott utbyggingsområde beliggende inntil eksisterende boligfelt på Disenå.  
• Samtlige tomter vil få meget gode sol og lysforhold, og tilnærmet alle vil få utsikt over Glomma og tilliggende 

områder. Tomtene i den øverste delen av feltet vil få spesielt god utsikt over Glommadalføret. 
• Tomtene vil ligge innenfor en radius på 1200 m fra nordøst til sørvest, og en høydeforskjell på ca. 65 m fra Fv. 

175 opp til øvre deler av feltet i øst. Den gjennomsnittlige stigningsforholdet på feltet fra vest til øst ligger på 
10-12 %, mens en liten del av feltet har et stigningsforhold opp mot 30-35 %. Dette innebærer at både 
hovedadkomster og boligveger i størst mulig grad må følge høydekurvene, som i hovedtrekk ligger i retning 
nord-sør. 

• Ledningsnett for vannforsyning og avløp kan trekkes inn i området fra nord, langs Fv. 175 på østsiden av 
vegen. 

• Hovedtrasé for gang- og sykkelveg kan legges i samme område fra krysset mellom FV. 175 og Finholtvegen. 
Gang- og sykkelveg kan holdes adskilt fra fasdefri hovedsamleveg, og knyttes til boligene. Øvrig 
ledningsnett kan følge de samme traseene. 

• Gangavstand til offentlig kommunikasjon. 
 
Tidsperspektiv:  
Grunneier ønsker utbyggingsstart så snart som mulig, og anser at det som realistisk at hele området kan være utbygd i 
en 20 årsperiode (etappevis utbygging av eksempelvis 30 og 30 boliger) 
 
På grunn av store investeringer i ny infrastruktur ønsker grunneier at hele området avsettes til boligformål. 
 
Kommunens vurdering av tiltaket 
Det kan legges til rette for attraktive utsiktstomter i området. Det er gode muligheter for å koble seg på kommunalt 
vann og avløp. Med tanke på eventuelle avkjøringsmuligheter fra feltet er Finnholtvegen (Fv. 290) klassifisert med ”lite 
streng holdning” til å etablere nye avkjøringer.  
 
 
To partier at det foreslåtte arealet har viktige naturtyper. Det må eventuelt legges eventuelt inn hensynssoner med 
bestemmelser over de aktuelle områdene. 
 
Det er gangavstand til offentlig kommunikasjon. Disenå stasjon legges ned fra 2013. Da det ikke er matvarebutikk i 
området må det påregnes en del ekstra trafikk. Kjøring til og fra aktiviteter utenfor lokalmiljøet vil også generere mer 
biltrafikk. 
 
Området har god beliggenhet i forhold til eksempelvis Årnes. 
 
223 dekar (felt A) prioriteres inn i denne planperioden. 
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Oversiktskart (kjent målestokk) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kartutsnitt med temadata (målestokk ukjent) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Disposisjonsplan 
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Galterud 

Område (inkl. gnr/bnr): 

B 18 
Dagens arealbruksformål Næringsformål + offentlig tjenesteyting 
Foreslått nytt arealbruksformål Arealformål: Bygg og anlegg 

Underformål: Boligbebyggelse 
Samlet arealstørrelse 

 
Herunder dyrkbar jord 

4,5 + 11,5 = 16 daa. 
 
 

Beskrivelse av arealet 

(Topografi/naturforhold) 
Arealet ligger i tilknyting til boligområde på Galterud, og er regulert til 
næringsformål + offentlig tjenesteyting. 

Grunneier  
Fremleggstiller Sør-Odal kommune 
Overordnede planer Kommuneplanens arealdel + kommunedelplan for Galterud + 

reguleringsplan for Stomperud 
Vurdering av miljø og arealressurser: 
 Tema 

 
Beskrivelse  Konsekvenser 

1 Naturverdier/biologisk mangfold 
 

Ingen kjente verdier i 
områder. 

Ingen kjente. 

2 Landbruk 
 

Innmarksbeite + annet 
areal 

 

3 Landskap 

 
Innmarksbeite + annet 
areal 

Landskapet vil endres seg ved 
en eventuell utbygging av 
området. 

4 Friluftsliv/grønnstruktur 

 
Nærhet til turområder i 
skog og kulturlandskap. 

Positive. 

5 Kulturminner og kulturmiljø 
 

Ingen kjente kulturminner i 
området. 

Ingen kjente konsekvenser. 

6 Strandsone 
 

Tiltaket ligger ikke i 
strandsonen. 

Ingen konsekvenser. 

 
Vurdering av samfunnsforhold: 
 Tema 

 
Beskrivelse  Konsekvenser 

7 Sentrums og 
tettstedsutvikling/nærmiljø 

Området ligger inntil 
eksisterende boligfelt.  

Positiv. Tiltaket vil gi en god 
utnyttelse av eksisterende 
infrastruktur. 

8 Transportbehov, 
kollektivdekning/nærmiljø 

Det er bussforbindelse i 
området. 

 

9 Forhold for barn og unge 
 

 Positive. 

10 Næringsliv og sysselsetting 

 
Vil ha positive effekter i 
byggefasen + effekten av 
potensielle nye 
innbyggere. 

Kan ha en positiv virkning på 
næringsliv og sysselsetting. 

11 Kommunal økonomi og tjenestetilbud 
 

Potensielle nye innbyggere 
kan virke positivt inn på 
kommunens økonomi. Både 
skole og barnehage har i 
dag god kapasitet. 

Kan ha en positiv effekt. 

12 Energibehov/løsninger 
 

Ukjent. Ukjente. 

13 Helse 
 

Nærhet til friluftsarealer 
legger til rette for god 
folkehelse. 

Positiv. 

14 Universell utforming 
 

 

Ikke utredet. Ukjent. 

 
ROS-analyse inkl. støy: 

 Tema 
 

Beskrivelse  Konsekvenser 

15 Ekstremvær (vind, flom, nedbør, høy 

vannstand) 
 

Området er ikke flomutsatt. Ingen kjente. 

16 Ras/skred 

 
Det er ingen kjent rasfare. Ingen kjente. 

17 Radonmåling 
 

Det er ikke foretatt 
radonmåling. 

Ukjent. 
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18 Uheldig samlokalisering (støy, 
strålning, brann og eksplosjonsfare, 
akutt forurensning, annen forurensning) 

Ingen kjente. Ingen kjente. 

 
Kommunens vurdering av tiltaket 

Området er regulert til næringsformål + areal for offentlig tjenesteyting. 
 
Oversiktskart (ukjent målestokk) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Tematisk kartutsnitt av tiltaket (ukjent målestokk) 
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Oppstad 

Område (inkl. gnr/bnr): 

B 21 
Oppstad 
Dagens arealbruksformål Offentlig tjenesteyting 
Foreslått nytt arealbruksformål Arealformål: Bygg og anlegg 

Underformål: Boligbebyggelse 
Samlet arealstørrelse 

 
Herunder dyrkbar jord 

25,5 daa 
 

Beskrivelse av arealet 

(Topografi/naturforhold) 
Arealet ligger i tilknyting til idrettsplassen, og er regulert til 
offentlig/allmennyttig formål og til næringsformål 

Grunneier Sør-Odal kommune 
Fremleggstiller Oppstad grendelag v/leder Finn Martinsen 
Overordnede planer Kommuneplanens arealdel + kommunedelplan for Oppstad + 

reguleringsplan for Oppstad 
Vurdering av miljø og arealressurser: 
 Tema 

 
Beskrivelse  Konsekvenser 

1 Naturverdier/biologisk mangfold 
 

Ingen kjente verdier i 
områder. 

Ingen kjente. 

2 Landbruk 

 
Området er skogpreget. Tap av LNF-arealer. Arealet er 

allerede regulert til et annet 
formål. 

3 Landskap 

 
Arealet er nylig avskoget. Landskapet vil endres seg ved 

en eventuell utbygging av 
området. 

4 Friluftsliv/grønnstruktur 
 

Nærhet til turområder i 
skog og kulturlandskap. 

Positive. 

5 Kulturminner og kulturmiljø 

 
Ingen kjente kulturminner i 
området. 

Ingen kjente konsekvenser. 

6 Strandsone 
 

Tiltaket ligger ikke i 
strandsonen. 

Ingen konsekvenser. 

 
Vurdering av samfunnsforhold: 
 Tema 

 
Beskrivelse  Konsekvenser 

7 Sentrums og 
tettstedsutvikling/nærmiljø 

Området ligger i nærhet til 
regulert boligfelt.  

Positiv.  

8 Transportbehov, 
kollektivdekning/nærmiljø 

Ny bebyggelse vil økte 
trafikken i området.  

Biltrafikken vil naturlig øke som 
en konsekvens av tiltaket. 

9 Forhold for barn og unge 

 
Arealet ligger i tilknytning 
til idrettsplass. 

Positive. 

10 Næringsliv og sysselsetting 
 

Vil ha positive effekter i 
byggefasen + effekten av 
potensielle nye 
innbyggere. 

Kan ha en positiv virkning på 
næringsliv og sysselsetting. 

11 Kommunal økonomi og tjenestetilbud 

 
Potensielle nye innbyggere 
kan virke positivt inn på 
kommunens økonomi. Både 
skole og barnehage har i 
dag god kapasitet. 

Kan ha en positiv effekt. 

12 Energibehov/løsninger 
 

Ukjent. Ukjente. 

13 Helse 
 

Nærhet til friluftsarealer 
legger til rette for god 
folkehelse. 

Positiv. 

14 Universell utforming 
 
 

Ikke utredet. Ukjent. 

 
ROS-analyse inkl. støy: 
 Tema 

 

Beskrivelse  Konsekvenser 

15 Ekstremvær (vind, flom, nedbør, høy 
vannstand) 

 

Området er ikke flomutsatt. Ingen kjente. 

16 Ras/skred 
 

Det er ingen kjent rasfare. Ingen kjente. 

17 Radonmåling 
 

Det er ikke foretatt Ukjent. 
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 radonmåling. 
18 Uheldig samlokalisering (støy, 

strålning, brann og eksplosjonsfare, 

akutt forurensning, annen forurensning) 

Arealet ligger i tilknytning 
til veg. Noe av arealet 
ligger innefor gul støysone. 

Det må tas nødvendige hensyn 
til støy fra vegen. 

 
 
Kommunens vurdering av tiltaket 

Området er regulert til offentlig tjenesteyting. Arealet var i sin tid avsatt som en fremtidig skoletomt. 
Tomten er på grunn av sin beliggenhet og størrelse i dag ikke aktuell som en potensiell skoletomt. 
 
Det er kommunalt vann i området.  
 
Arealet grenser inn mot Fv. 285. Denne vegen er klassifisert med lite streng holdning til å etablere nye 
avkjørsler. 
 
Deler av arealet ligger innenfor gul støysone. Dette må eventuelt håndteres i detaljregulering av 
området. 
Oversiktskart (ukjent målestokk) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Tematisk kartutsnitt av tiltaket (ukjent målestokk)               Gjeldende reguleringsplan i området 
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Arealer til boligformål – 

Ikke prioriterte  
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Område (inkl. gnr/bnr): 
B1 
Gnr. 67. bnr. 1 og gnr. 32/bnr. 2-2 
Dagens arealbruksformål NLF område - skogsmark 
Foreslått nytt arealbruksformål Arealformål: Bygg og anlegg 

Underformål: Boligbebyggelse 
Samlet arealstørrelse 
 

Herunder dyrkbar jord 

Ca. 250 daa 

Beskrivelse av arealet 

(Topografi/naturforhold) 
Området ligger nord/øst for SIAP. Solrikt område med med utsikt mot 
Glomma/Skarnes. 

Grunneiere Anders Moss, gnr. 67, bnr. 1 
Astrid Rørholt, gnr. 38, bnr. 2 

Fremleggstiller Anders Moss og Astrid Rørholt 
Overordnede planer Kommuneplanens arealdel 
Vurdering av miljø og arealressurser: 
 Tema 

 
Beskrivelse  Konsekvenser 

1 Naturverdier/biologisk mangfold 
 

Ingen kjente spesielle 
naturverdier. 

Ingen kjente 

2 Landbruk 

 
Arealet har høy og middels 
bonitet. Noe 
råteproblematikk. En andel 
av gnr. 38. bnr. 2 er 
dyrkbar jord (jfr. rød 
skarvur på temakartet). 

Noe av arealet er dyrkbart. 

3 Landskap 
 

Hellende skogsmark Ingen kjente 

4 Friluftsliv/grønnstruktur 
 

Det går flere turløyper 
gjennom gnr. 67, bnr. 1. 

Tiltaket kan komme i konflikt 
med etablerte turveier.  

5 Kulturminner og kulturmiljø 
 

Ingen kjente registreringer 
i området. 

Ingen kjente 

6 Strandsone 

 
- Ingen 

 
Vurdering av samfunnsforhold: 
 Tema 

 
Beskrivelse  Konsekvenser 

7 Sentrums og 

tettstedsutvikling/nærmiljø 
Området ligger noe utenfor 
Skarnes sentrum, men i 
gangavstand til SIAP. 

 

8 Transportbehov, 

kollektivdekning/nærmiljø 
Området ligger i 
sykkelavstand fra sentrum. 
Det må likevel påregnes 
mer trafikk til og fra 
området. Gangavstand til 
buss. 

Det må påregnes mer trafikk i 
området ihht. beliggenhet i 
forhold til sentrum.  

9 Forhold for barn og unge 

 
Området ligger i 
gangavstand fra SIAP. Det 
er 2-3 km til Korsmo. 

Positive konsekvenser for barn 
og unge. 

10 Næringsliv og sysselsetting 

 
Vil ha positive effekter i 
byggefasen + effekten av 
potensielle nye 
innbyggere. 

Kan ha en positiv virkning på 
næringsliv og sysselsetting. 

11 Kommunal økonomi og tjenestetilbud 
 

Potensielle nye innbyggere 
kan virke positivt inn på 
kommunens økonomi. 

Kan ha en positiv effekt. 

12 Energibehov/løsninger 
 

 Utreninger om felles 
energimuligheter vi kunne gi 
en positiv effekt. 

13 Helse 
 

Nærhet til friluftslive kan ha 
en positiv effekt på 
folkehelsen. 

Positiv. 

14 Universell utforming 
 
 

  

 
ROS-analyse inkl. støy: 
 Tema 

 

Beskrivelse  Konsekvenser 

15 Ekstremvær (vind, flom, nedbør, høy Berøres ikke. Ingen kjente. 
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vannstand) 
 

16 Ras/skred 

 
Ikke kjent. Ingen kjente. 

17 Radonmåling 
 

Ikke utført. Ingen kjente 

18 Uheldig samlokalisering (støy, 
strålning, brann og eksplosjonsfare, 

akutt forurensning, annen forurensning) 

Ikke kjent. Ingen kjente 

 
Beskrivelse av tiltaket 

Søkerne ønsker å omdisponere LNF-områder (skogsmark) til et nytt boligområde med store tomter inntil 
2 dekar. 
 
Kommunens vurdering av tiltaket 

Fine tomtearealer i et område som er å betrakte som et mulig fremtidig utviklingsområde på Skarnes. 
 

Det er ingen kjente kulturminner eller verdifulle naturområder som berøres av tiltaket. Noe dyrkbar 
mark inngår i parsell 38/2. 
 
Arealet ligger i gangavstand til SIAP. Vil kunne ha positive effekter for barn og unge. Avstanden til 
sentrum synes noe lang (2-3 km). 
 
Det er ikke kommunalt avløp i området (kan løses på andre måter), den kommunale vannledningen har 
lite kapasitet. Store deler av arealet er ikke tilknyttet vei. Det er en meget streng holdning for å etablere 
nye avkjøringer til E16. 
 
Området er å anse som et utviklingsområde på Skarnes. Det vil kunne tas en ny vurdering av arealet ved 
neste rullering av kommuneplanens arealdel. 
Oversiktskart (ukjent målestokk) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kartutsnitt med temadata (målestokk ukjent) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

38/2 

67/1 
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Område (inkl. gnr/bnr): 
B 4 
Oshavna gnr. 39, bnr.1 
Dagens arealbruksformål LNF 
Foreslått nytt arealbruksformål Arealformål: Bygg og anlegg 

Underformål: Boligområde 
Samlet arealstørrelse 
 

Herunder dyrkbar jord 

165 daa 
 
ca. 129 daa 

Beskrivelse av arealet 

(Topografi/naturforhold) 
Arealet er i dag skogsmark med beliggenhet 150 m.o.h. 
Arealet heller mot øst, sør og vest.  

Grunneier Johan Schjervheim 
Fremleggstiller Johan Schjervheim 
Overordnede planer Kommuneplanens arealdel 
Vurdering av miljø og arealressurser: 
 Tema 

 
Beskrivelse  Konsekvenser 

1 Naturverdier/biologisk mangfold 

 
Ingen kjente. Ingen kjente. 

2 Landbruk 
 

Arealet er i dag skogsmark. 
Om lag 129 daa av dette er 
dyrkbar mark (jfr. rød 
skravur på temakartet). 

Tap av potensiell dyrka jord. 

3 Landskap 

 
Arealet er i dag skogsmark. 
Arealet heller mot øst, sør 
og vest. Området er åpent 
og solrikt. 

 

4 Friluftsliv/grønnstruktur 
 

Fra området er det turvei til 
Storsjøen med bade og 
fiskeplasser. 

Positive. 

5 Kulturminner og kulturmiljø 
 

  

6 Strandsone 

 
Området ligge ikke i 
strandsonen.  

Ikke aktuelt. 

 
Vurdering av samfunnsforhold: 
 Tema 

 
Beskrivelse  Konsekvenser 

7 Sentrums og 

tettstedsutvikling/nærmiljø 
Avstanden til Skarnes 
sentrum er ca. 1,5 km. 
Området knytter seg ikke 
til eksisterende tettbebygd 
strøk. 

Tiltaket ligger ikke i tilknytning 
til eksisterende tettbebygd 
strøk, men er i gangavstand til 
sentrum og Korsmo skole. 

8 Transportbehov, 
kollektivdekning/nærmiljø 

Det er kollektivtransport i 
området. Biltransporten i 
området vil øke som følge 
av tiltaket.  

Tiltaket vil medføre mer 
biltrafikk. 

9 Forhold for barn og unge 

 
Området ligger i 
gangavstand til forskjellige 
aktiviteter, og i nærhet av 
skole og barnehage. 

Positiv. 

10 Næringsliv og sysselsetting 
 

Vil ha positive effekter i 
byggefasen + effekten av 
potensielle nye 
innbyggere. 

Kan ha en positiv virkning på 
næringsliv og sysselsetting. 

11 Kommunal økonomi og tjenestetilbud 
 

Potensielle nye innbyggere 
kan virke positivt inn på 
kommunens økonomi. 

Kan ha en positiv effekt. 

12 Energibehov/løsninger 
 

Vil vurderes i en eventuell 
reguleringsplan. 

Utreninger om felles 
energimuligheter vi kunne gi 
en positiv effekt. 

13 Helse 
 

Nærhet til friluftsliv kan ha 
en positiv effekt på 
folkehelsen. 

Positiv. 

14 Universell utforming 
 

 

Området er ikke bratt. Alle 
tomter vil få god 
tilkomstveg, og det vil 
kunne bygges trinnfri 
inngang. 

Positiv. 
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ROS-analyse inkl. støy: 
 Tema 

 
Beskrivelse  Konsekvenser 

15 Ekstremvær (vind, flom, nedbør, høy 
vannstand) 
 

Området er ikke flomutsatt. Ingen kjente. 

16 Ras/skred 
 

Området er ikke ras eller 
skredutsatt. 

Ingen kjente. 

17 Radonmåling 

 
Det er foretatt en måling i 
2002, men testen ble ikke 
utført riktig så det er behov 
for å gjennomføre en ny. 

Ukjent. 

18 Uheldig samlokalisering (støy, 
strålning, brann og eksplosjonsfare, 
akutt forurensning, annen forurensning) 

Ingen uheldige 
samlokaliseringer. 

Ingen. 

 
Eiers beskrivelse av tiltaket 

Området består av skogsmark og ligger solrikt til. Skole, sentrum med tjenestetilbud samt 
fritidsaktiviteter er i nærheten.  
 
Utbyggingstid er beregnet til mellom 5 og 30 år. 
 
Arkitekt Ridderstøm har laget en tomteskisse for området med til sammen 58 tomter for eneboliger. 
Tomtene har da et areal på mellom 1,2 og 2,0 dekar. Videre er det foreslått tre tomtearealer på 
henholdsvis ca. 4.2, 7,6 og 27,6 dekar hvor det er planlagt boligutbygging med høyere utnyttingsgrad og 
med varierte leilighetsstørrelser. 
 
Kommunens vurdering av tiltaket 

Fine tomtearealer med godt utviklingspotensial, men området er ikke tilknyttet eksisterende tettbebygde 
områder. 
 
Området har adkomstveg fra Fv. 284 og fra eksisterende privat veg. Fv. 284 er klassifisert som en vei 
med ”lite steng holdning” i rammeplan for avkjørsler. 
 
Det er lite kapasitet på vannledningen i området. Kommunalt avløpsordning ikke er ikke tilgjenglig.  
 
 
Området rundt SIAP er å anse som et utviklingsområde på Skarnes. Det vil kunne tas en ny vurdering av 
arealet ved neste rullering av kommuneplanens arealdel. 
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Oversiktskart (ukjent målestokk) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tematisk kartutsnitt av tiltaket                                      Tomteskisse 
(ukjent målestokk) 
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Område (inkl. gnr/bnr): 
B 13 
Boligområde Skarnes  Ikke ferdig utredet grunnet usikkerhet rundt utvikling av ny E 16. 
Dagens arealbruksformål LNF 
Foreslått nytt arealbruksformål Arealformål: Bebyggelse og anlegg 

Underformål: Boligbebyggelse 
Samlet arealstørrelse 

 
Herunder dyrkbar jord 

25 daa (gult område) 

Beskrivelse av arealet 

(Topografi/naturforhold) 
 

Grunneier  
Fremleggstiller Sør-Odal kommune 
Overordnede planer Kommuneplanens arealdel 
Vurdering av miljø og arealressurser: 
 Tema 

 
Beskrivelse  Konsekvenser 

1 Naturverdier/biologisk mangfold 

 
  

2 Landbruk 
 

  

3 Landskap 
 

  

4 Friluftsliv/grønnstruktur 
 

  

5 Kulturminner og kulturmiljø 

 
  

6 Strandsone 
 

  

 
Vurdering av samfunnsforhold: 
 Tema 

 

Beskrivelse  Konsekvenser 

7 Sentrums og 
tettstedsutvikling/nærmiljø 

  

8 Transportbehov, 
kollektivdekning/nærmiljø 

  

9 Forhold for barn og unge 
 

  

10 Næringsliv og sysselsetting 

 
  

11 Kommunal økonomi og tjenestetilbud 
 

  

12 Energibehov/løsninger 
 

  

13 Helse 

 
  

14 Universell utforming 

 
 

  

 
ROS-analyse inkl. støy: 
 Tema 

 
Beskrivelse  Konsekvenser 

15 Ekstremvær (vind, flom, nedbør, høy 
vannstand) 
 

  

16 Ras/skred 
 

  

17 Radonmåling 

 
  

18 Uheldig samlokalisering (støy, 
strålning, brann og eksplosjonsfare, 

akutt forurensning, annen forurensning) 

  

 
Kommunens vurdering av tiltaket 

Noe av arealet er dyrkbart (rød skravur). 
Det finnes kulturminner inne på området. 
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Oversiktskart (ukjent målestokk) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tematisk kartutsnitt av tiltaket (ukjent målestokk). 
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Område (inkl. gnr/bnr): 
B 6 
Gnr. 78, bnr. 18 og gnr. 78, bnr. 25 
Dagens arealbruksformål LNF 
Foreslått nytt arealbruksformål Arealformål: Bygg og anlegg 

Underformål: Boligbebyggelse 
Samlet arealstørrelse 

 
Herunder dyrkbar jord 

13 daa + 8,5 daa = 21,5 daa dyrket jord 
 

Beskrivelse av arealet 

(Topografi/naturforhold) 
Arealet er et fulldyrket jordbruksareal.  

Grunneier Eldbjørg Munkelien 
Fremleggstiller Eldbjørg Munkelien 
Overordnede planer Kommuneplanens arealdel - LNF 
Vurdering av miljø og arealressurser: 
 Tema 

 
Beskrivelse  Konsekvenser 

1 Naturverdier/biologisk mangfold 

 
Området berøres av en 
eldre lauseksjon langs åa 
(MIS-registering) (rosa 
figur på temakartet). 

Det berørte området ligger i 
utanten av arealet, og vil kunne 
ivaretas gjennom en eventuell 
hensynssone. 

2 Landbruk 
 

Begge parsellene består av 
fulldyrket mark. 

Tap av dyrket mark. 

3 Landskap 

 
Området ligger inne i et 
område med jordbruk. 

Et boligområde vil kunne virke 
begrensende på 
jordbruksdriften i området. 

4 Friluftsliv/grønnstruktur 
 

Det passerer en oppkjørt 
skiløype over parsellene 
vinterstid. 

 

5 Kulturminner og kulturmiljø 
 

Ingen kjente. Ingen kjente. 

6 Strandsone 

 
Ligger ikke i strandsonen, 
men grenser inn mot 
Ullerevja. 

Området er flomutsatt (200 års 
flom). 

 
Vurdering av samfunnsforhold: 
 Tema 

 
Beskrivelse  Konsekvenser 

7 Sentrums og 

tettstedsutvikling/nærmiljø 
Området ligger i et 
jordbruksområde. 

 

8 Transportbehov, 
kollektivdekning/nærmiljø 

Det er ikke 
kollektivtransport i 
området. 

Det må påregnes mer trafikk i 
området ihht. beliggenhet i 
forhold til sentrum. 

9 Forhold for barn og unge 

 
Området ligger ca. 2 km fra 
Ullern skole og barnehage. 

Barnehage og skole ligger i 
dag nærheten av området. 
Biltrafikken i området vil 
naturlig øke som en følge av 
tiltaket. 

10 Næringsliv og sysselsetting 
 

Vil ha positive effekter i 
byggefasen + effekten av 
potensielle nye 
innbyggere. 

Kan ha en positiv virkning på 
næringsliv og sysselsetting. 

11 Kommunal økonomi og tjenestetilbud 
 

Potensielle nye innbyggere 
kan virke positivt inn på 
kommunens økonomi. 

Kan ha en positiv effekt. 

12 Energibehov/løsninger 
 

 Utreninger om felles 
energimuligheter vi kunne gi 
en positiv effekt. 

13 Helse 

 
Nærhet til friluftslive kan ha 
en positiv effekt på 
folkehelsen. 

Positiv. 

14 Universell utforming 

 
 

Området er ikke bratt. Alle 
tomter vil få god 
tilkomstveg, og det vil 
kunne bygges trinnfri 
inngang. 

Positiv. 

 
ROS-analyse inkl. støy: 
 Tema 

 

Beskrivelse  Konsekvenser 

15 Ekstremvær (vind, flom, nedbør, høy Store deler av tiltaket Deler av området er flomutsatt. 
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vannstand) 
 

berøres av 200 årsflommen 
(se blått felt over gult felt 
på temakart). 

16 Ras/skred 
 

Det er ingen kjent ras eller 
skredfare i området. 

Ingen kjente. 

17 Radonmåling 

 
Det er ikke foretatt 
radonmåling i området. 

Ingen kjente. 

18 Uheldig samlokalisering (støy, 

strålning, brann og eksplosjonsfare, 
akutt forurensning, annen forurensning) 

Noe støy kan påregnes fra 
E 16. 

Ingen kjente. 

 
Søkers beskrivelse av tiltaket 

Området egner seg for boliger, og har en tidshorisont på 3 år etter stadfestelse av reguleringsplan. 
 

Det vil bygges ene og tomannsboliger og ønsket BYA er på 25 %. Det vil bygges 20-30 enheter med 
størrelse fra 100-200 m2. 
 

Eier er åpen for å bygge eldreboliger – dersom kommunen har behov for dette. 
 

Kommunens vurdering av tiltaket 

Arealet berøres ikke av kulturminner. Den ene parsellen ligger inntil et område med en eldre 
lausuksesjon (MIS-registering). 
 

Parsellene ligger inne i et jordbruksområde og består av dyrka mark. Deler av området berøres av 200 
års flommen i området. 
 

Det går en vannledning parallelt med E 16 (Oslovegen) 
 

Avkjøring må eventuelt etableres i tilknytning til Oles veg. 
 
Oversiktskart (ukjent målestokk) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tematisk kartutsnitt (ukjent målsetokk) 
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Arealer til bolig-

/næringsformål – 

Prioriterte  
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Område (inkl. gnr/bnr): 
BF 1 
Korsmo 
Dagens arealbruksformål Området inngår i reguleringsplan for ”Korsmoenga” som næringsareal.  
Foreslått nytt arealbruksformål Arealformål: Bygg og anlegg 

Underformål: Kombinert bolig/næring 
Samlet arealstørrelse 

 
Herunder dyrkbar jord 

8 daa 
 
Noe gjengrodd jordbruksareal som er ute av drift. Arealet er regulert til 
næringsformål. 

Beskrivelse av arealet 

(Topografi/naturforhold) 
 

Grunneier Sør-Odal kommune 
 

Fremleggstiller Sør-Odal kommune 
Gaustad Rør/Njustveien Holding 

Overordnede planer Kommuneplanens arealdel med tilhørende delplan for Skarnes og 
reguleringsplan for ”Korsmoenga” (06.07.1978). 

Vurdering av miljø og arealressurser: 
 Tema 

 
Beskrivelse  Konsekvenser 

1 Naturverdier/biologisk mangfold 
 

Ingen kjente verdier. Ingen kjente. 

2 Landbruk 

 
Arealet er regulert til 
næringsformål. En liten del 
av arealet har opprinnelig 
vært et jordbruksareal. 
Dette er nå gjengrodd. 

Ingen, da jordbruksarealet 
allerede er ute av drift. 

3 Landskap 
 

 Mulig tap av grønne kvaliteter 
samt landskapsvirkning ved 
høy arealutnyttelse. 

4 Friluftsliv/grønnstruktur 
 

Eiendommen inngår ikke 
som noen vesentlig bidrag 
til verken grønnstruktur 
eller i friluftssammenheng. 

Ingen vesentlige. 

5 Kulturminner og kulturmiljø 

 
Ingen kjente kulturminner 
tilknyttet arealet. 

Ingen kjente. 

6 Strandsone 
 

Eiendommen ligger ikke i 
strandsonen. 

Ingen. 

 
Vurdering av samfunnsforhold: 
 Tema 

 

Beskrivelse  Konsekvenser 

7 Sentrums og 
tettstedsutvikling/nærmiljø 

Området knytter seg til 
eksisterende tettbebygd 
strøk på Korsmo. 

God arealutnyttelse basert på 
knutepunktsprinsippet vil bidra 
til redusert transportarbeid, 
reduserte 
infrastrukturkostnader med 
mer. 

8 Transportbehov, 
kollektivdekning/nærmiljø 

Eiendommen ligger i kort 
avstand til regionalt og 
lokalt samferdselsnett. Kort 
avstand til Skarnes 
sentrum. 

Positiv nærhet til nødvendig 
infrastruktur. Isolert sett vil 
biltransporten i området møtte 
påregnes å øke. 

9 Forhold for barn og unge 
 

Barnehage og skole i 
nærheten. 

God arealutvikling vil kunne 
bidra positivt i forholdet til barn 
og unge. 

10 Næringsliv og sysselsetting 
 

Tiltaket kan føre til økt 
sysselsetting i byggefasen 
og flere nye arbeidsplasser 
i kommunen. 

Kan gi positive effekter. 

11 Kommunal økonomi og tjenestetilbud 
 

Tiltaket kan føre til økt 
sysselsetting i byggefasen 
og flere nye arbeidsplasser 
i kommunen. 

Kan gi positive effekter. 

12 Energibehov/løsninger 
 

Ikke utredet. Ukjente. 

13 Helse 
 

Nærhet til friluftsarealer og Positiv forutsatt at støy- og 
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 gangavstand til sentrum. 
 
Skyterbanen representerer 
i dag en utfordring i 
henhold til støy. 

risikorelaterte konsekvenser 
knyttet til skytterbanen er 
utredet og løst. 
 
 

14 Universell utforming 

 
 

Området er ikke bratt. Alle 
eventuelle boenheter vil 
derfor kunne få god 
tilkomstvei, og det vil 
kunne bygges trinnfri 
inngang. 

Positive effekter. 

 
ROS-analyse inkl. støy: 
 Tema 

 
Beskrivelse  Konsekvenser 

15 Ekstremvær (vind, flom, nedbør, høy 
vannstand) 
 

Ingen kjente. Ingen kjente. 

16 Ras/skred 
 

Ingen kjent  Ingen kjent. 

17 Radonmåling 

 
Ikke utført. Ingen kjente. 

18 Uheldig samlokalisering (støy, 
strålning, brann og eksplosjonsfare, 

akutt forurensning, annen forurensning) 

Skytterbanen utgjør en støy 
og risikorelatert utfordring. 
Området ligger i dag 
innenfor rød og gul 
støysone.  

Det skal settes ned en nemnd 
som skal vurdere flytting av 
skytterbanen i samarbeid med 
skytterlaget.  
Området ligger i dag innenfor 
rød og gul støysone.   

 
Kommunens vurdering av tiltaket 

Kommunen forslår på bakgrunn av en helhetlig satsning på boligutvikling i Korsmo-området at det åpnes 
for muligheten til at det kan bygges flere boliger i området. Arealet kan fremdeles benyttes til 
næringsutvikling, men det er ønskelig at næringsutviklingen i området konsentreres til Korsmo vest. 
 
Eiendommen ligger i tilknytning til eksiterende boligområde på Korsmo med skole og barnehage i 
nærheten. 
 
Det er gode muligheter for å knytte seg til både vann og avløp i området. 
 
Arealet berøres av gul og rød støysone tilknyttet skytterbanen. Det skal settes ned en skytterbanenemd 
som skal jobbe med utfordringene knyttet til skytebanen. 
 
 
 
Oversiktskart (ukjent målestokk) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kommuneplanens arealdel 2013-2024   
Konsekvensutredninger 

 
 

72 

 
 
 
Tematisk kartutsnitt av tiltaket (ukjent målestokk) 
 
 

 
 
 
 

 
 
Gjeldende reguleringsplan for området  
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Område (inkl. gnr/bnr): 
BF 2 og BF 3 
Korsmo 
Dagens arealbruksformål Boligformål (BF 2) og LNF-område (BF 3) 
Foreslått nytt arealbruksformål Arealformål: Bygg og anlegg 

Underformål: Kombinert bolig/forretning   
Samlet arealstørrelse 
 

Herunder dyrkbar jord 

BF 2: 4 daa  
BF 3: 3 daa 
0 daa 

Beskrivelse av arealet 

(Topografi/naturforhold) 
 

Grunneier BF 2: Knut Christian Høiby/Ole Høiby 
BF 3: Lars Gj. Rolstad 

Fremleggstiller BF 2: Sør-Odal kommune 
BF 3: Salutaris eiendom 

Overordnede planer Kommuneplanens arealdel 
Vurdering av miljø og arealressurser: 
 Tema 

 
Beskrivelse  Konsekvenser 

1 Naturverdier/biologisk mangfold 
 

Ingen kjente verdier. Ingen kjente. 

2 Landbruk 
 

BF 3 er i dag et skogsareal. Små konsekvenser. 

3 Landskap 

 
 Mulig tap av grønne kvaliteter 

samt landskapsvirkning ved 
høy arealutnyttelse. 

4 Friluftsliv/grønnstruktur 

 
Eiendommene inngår ikke 
som noen vesentlig bidrag 
til verken grønnstruktur 
eller i friluftssammenheng. 

Ingen vesentlige. 

5 Kulturminner og kulturmiljø 
 

Ingen kjente kulturminner 
tilknyttet arealet. 

Ingen kjente. 

6 Strandsone 

 
Eiendommen ligger ikke i 
strandsonen. 

Ingen. 

 
Vurdering av samfunnsforhold: 
 Tema 

 
Beskrivelse  Konsekvenser 

7 Sentrums og 

tettstedsutvikling/nærmiljø 
Området knytter seg til 
eksisterende tettbbygd 
strøk på Korsmo. 

God arealutnyttelse basert på 
knutepunktsprinsippet vil bidra 
til redusert transportarbeid, 
reduserte 
infrastrukturkostnader med 
mer. 

8 Transportbehov, 
kollektivdekning/nærmiljø 

Eiendommen ligger i kort 
avstand til regionalt og 
lokalt samferdselsnett. Kort 
avstand til Skarnes 
sentrum. 

Positiv nærhet til nødvendig 
infrastruktur. Isolert sett vil 
biltransporten i området møtte 
påregnes å øke. 

9 Forhold for barn og unge 
 

  

10 Næringsliv og sysselsetting 
 

Tiltaket kan føre til økt 
sysselsetting i byggefasen 
og flere nye arbeidsplasser 
i kommunen. 

Kan gi positive effekter. 

11 Kommunal økonomi og tjenestetilbud 
 

Tiltaket kan føre til økt 
sysselsetting i byggefasen 
og flere nye arbeidsplasser 
i kommunen. 

Kan gi positive effekter. 

12 Energibehov/løsninger 
 

Ikke utredet. Ukjente. 

13 Helse 
 

Nærhet til boligområde på 
Korsmo/sentrum. 
 
Skyterbanen representerer 
i dag en utfordring i 
henhold til støy. 

Positiv forutsatt at støy- og 
risikorelaterte konsekvenser 
knyttet til skytterbanen er 
utredet og løst. 

14 Universell utforming 
 
 

Ikke utredet. 
 
 

Ikke utredet. 
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ROS-analyse inkl. støy: 
 Tema 

 
Beskrivelse  Konsekvenser 

15 Ekstremvær (vind, flom, nedbør, høy 
vannstand) 
 

Ingen kjente. Ingen kjente. 

16 Ras/skred 
 

Ingen kjent fare. Ingen kjent. 

17 Radonmåling 
 

Ikke utført. Ingen kjente. 

18 Uheldig samlokalisering (støy, 

strålning, brann og eksplosjonsfare, 
akutt forurensning, annen forurensning) 

Skytterbanen utgjør en støy 
og risikorelatert utfordring. 
Området ligger i dag også 
innenfor rød og gul 
støysone tilknyttet E 16. 

Det skal settes ned en nemnd 
som skal vurdere flytting av 
skytterbanen i samarbeid med 
skytterlaget.  
Området ligger i dag innenfor 
rød og gul støysone.   

 
Kommunens vurdering av tiltaket 

Det foreslås at BF 2 og BF 3 kan benyttes til boliger eller foretningsvirksomhet, herunder 
dagligvarehandel. 
 
Arealet ligger i dag innenfor gul og røde støysoner til henholdsvis skytterbanen og nåværende E 16. E 16 
skal på sikt flyttes, og vegen skal nedklassifiseres til en fylkesveg. Det skal også settes ned en likeverdig 
nemnd bestående av representanter fra kommunen og fra skytterlaget som skal vurdere en alternativ 
lokalisering av skytterbanen. 
 
 
Oversiktskart (ukjent målestokk) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Tematisk kartutsnitt av tiltaket (ukjent målestokk) 
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Arealer til bolig-
/næringsformål – 

Ikke prioriterte  
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Område (inkl. gnr/bnr): 

B_I_2 
Gnr. 85, bnr. 7 
Dagens arealbruksformål LNF 
Foreslått nytt arealbruksformål Arealformål: Bygg og anlegg 

Underformål: Boligbebyggelse og næringsbebyggelse/forretninger 
 

Samlet arealstørrelse 
 
Herunder dyrkbar jord 

31 daa 
 
25 daa 

Beskrivelse av arealet 

(Topografi/naturforhold) 
Arealet ligger litt nord for Skarnes sentrum, og består av noe tung matjord. 

Grunneier Line og Jostein Torkildsrud 
Fremleggstiller Line og Jostein Torkildsrud 
Overordnede planer Kommuneplanens arealdel – LNF-område 
Vurdering av miljø og arealressurser: 
 Tema 

 
Beskrivelse  Konsekvenser 

1 Naturverdier/biologisk mangfold 
 

Ingen kjente. Ingen kjente. 

2 Landbruk 
 

Deler at arealet består av 
fulldyrket jordbruksareal. 
Området vil berøres av 
reguleringsplanen for ny E 
16. 

Tap av 25 daa dyrket mark. 

3 Landskap 

 
Området er i dag et 
jordbrukslandskap. 

Ny E 16 vil gjøre endringer i 
landskapet. 

4 Friluftsliv/grønnstruktur 
 

  

5 Kulturminner og kulturmiljø 
 

Det ligger en SEFRAK-
registrert bygning inne på 
området (gammel 
bygning). Denne 
bygningen er revet etter 
søknad. 

Ingen. 

6 Strandsone 
 

Området berøres ikke av 
strandsone. 

Ingen. 

 
Vurdering av samfunnsforhold: 
 Tema 

 
Beskrivelse  Konsekvenser 

7 Sentrums og 
tettstedsutvikling/nærmiljø 

Området vil ligge i /i 
nærheten til kryssområdet 
for ny E 16. 

Området vil få en sentral 
plassering i forhold til 
infrastruktur til Oslo/ Nor-
Odal/Hamar og 
Kongsvinger/Sverige. 

8 Transportbehov, 
kollektivdekning/nærmiljø 

  

9 Forhold for barn og unge 
 

Arealet ligger i 
gangavstand til skole. 

Positiv. 

10 Næringsliv og sysselsetting 
 

Omdisponering av arealet 
til næring/forretninger vil 
øke handelen i området. 

Positiv. 

11 Kommunal økonomi og tjenestetilbud 
 

Tiltaket kan føre til økt 
sysselsetting i byggefasen 
og flere nye arbeidsplasser 
i kommunen. 

Positive. 

12 Energibehov/løsninger 
 

Arealet ligger i nærheten 
av flisfyringsanlegget på 
Korsmo. Symbolbygg for 
lavenergi – miljøvennlige 
bygg. 

Kan gi positive effekter. 

13 Helse 
 

 Tiltaket kan ikke ansees å ha 
positiv effekt på folkehelsen. 

14 Universell utforming 

 
 

Området vil gjøres 
tilgjenglig for alle. 

Positive. 

 
ROS-analyse inkl. støy: 
 Tema 

 
Beskrivelse  Konsekvenser 
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15 Ekstremvær (vind, flom, nedbør, høy 
vannstand) 
 

Området berøres ikke av 
200 års flommen.  

Arealet er ikke flomutsatt. 

16 Ras/skred 
 

Ingen kjent ras eller 
skredfare. 

Ingen kjente. 

17 Radonmåling 

 
Ukjent.  

18 Uheldig samlokalisering (støy, 

strålning, brann og eksplosjonsfare, 
akutt forurensning, annen forurensning) 

Det må kunne påregnes 
noe støy fra Fv. 24/kryss 
E16. 

 

 
Eiers beskrivelse av tiltaket 

I forbindelse med ny E 16 gjennom Skarnes vil eiendommen kunne bli en av Sør-Odals viktigste 
knutepunkt for infrastruktur ”Skarnes krysset” med bussforbindelse, mulige områder for pendlertrafikk, 
bensinstasjon osv. 
 
Området kan i den forbindelse kunne egne seg både som et område for plasskrevende handel eller som 
boområde (med eksempelvis leiligheter), som ikke kommer i konflikt med tilbudet i Skarnes sentrum. 
 
Tidsplan: Reguleringsplanen bør utvikles samtidig med reguleringsplanen for ny E 16 og i dialog med 
Vegvesenet slik at man oppnår en hensiktsmessig kryssløsning. 
 
Kommunens vurdering av tiltaket  

Området kan, dersom det tilknyttes krysset for ny E 16, bli et svært attraktivt område å etablere seg i. 
Veirelaterte virksomheter kan være aktuelle.  Det er da en forutsetning at tiltaket ikke kommer i konflikt 
med tilbudet i Skarnes sentrum, og det skal heller ikke åpnes opp for bygging av kjøpesentre i området.  
 
Det går både vann og avløpsvedninger parallelt med fv. 24 
 
Nye avkjøringer til fv. 24 håndheves strengt. Innspillet må sees i sammenheng med det skal bygges et 
nytt kryss i området.  
Oversiktskart (ukjent målestokk) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tematisk kartutsnitt av tiltaket (gult område) (ukjent målestokk)  
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Arealer til fritidsformål – 

Prioriterte  
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Område (inkl. gnr/bnr): 

F 1 
Gnr. 28, bnr. 35 
Dagens arealbruksformål LNF - skog 
Foreslått nytt arealbruksformål Arealformål: Bygg og anlegg 

Underformål: Fritidsbebyggelse 
Samlet arealstørrelse 
 

Herunder dyrkbar jord 

70 daa  
 
0 daa dyrkbart areal 

Beskrivelse av arealet 

(Topografi/naturforhold) 
Vestvendt helling mot Storsjøen. Strandlinje. 

Grunneier Otto Herud 
Fremleggstiller Otto Herud 
Overordnede planer Kommuneplanens arealdel 
Vurdering av miljø og arealressurser: 
 Tema 

 

Beskrivelse  Konsekvenser 

1 Naturverdier/biologisk mangfold 
 

Området berøres av en 
buffersone for inngrepsfri 
natur (INON-område) (gul 
figur på temakartet). 

Når det gjelder bortfall av de 
kartlagte inngrepsfrie 
naturområder, er det kun 
tyngre tekniske inngrep som 
gjelder. Eksempler på dette er 
offentlige veier og 
jernbanelinjer, skogsbilveier, 
traktor-, landbruks-, anleggs- 
og seterveier og andre private 
veier, kraftlinjer, steinbrudd 
m.m. Tyngre tekniske inngrep 
medfører bortfall av INON-
områder, mens andre inngrep 
som for eksempel hytter uten 
veiforbindelse ikke medfører 
bortfall.  
 
Det kan legges inn en 
hensynssone med 
bestemmelser i området som 
berøres av buffersonen for 
INON-området. 

2 Landbruk 
 

Området er et LNF-område. 
Arealet er ikke dyrkbart. 

Tap av ikke dyrkbare LNF-
områder. 

3 Landskap 

 
Området er ubebygd. Det 
har tidligere vært et lite 
grustak, fjell og noe bratt. 

Ingen 

4 Friluftsliv/grønnstruktur 

 
Området inngår ikke i et 
etablert turområde. Det går 
to stier over eiendommen 
(adkomstveger til 
eksisterende 
fritidsboliger). 

Ingen. Det må legges til rette 
for ferdsel i området ved en 
eventuell detaljregulering. 

5 Kulturminner og kulturmiljø 

 
Ingen kjente kulturminner 
er tilknyttet parsellene. 

Ingen kjente. 

6 Strandsone 
 

Tiltaket ligger i 
strandsonen.  
 
Arealet er ikke flomutsatt. 

Det må legges til rette for 
allmennhetens ferdsel i 
strandsonen med et 
fellesanlegg for båt/badeplass. 
  

Vurdering av samfunnsforhold: 
 Tema 

 
Beskrivelse  Konsekvenser 

7 Sentrums og 
tettstedsutvikling/nærmiljø 

Prosjektet vil ha positive 
effekter for nærmiljøet.  

Positive. 

8 Transportbehov, 
kollektivdekning/nærmiljø 

Det går lokalbusser i 
området (Storsjøvegen). 
Det må naturlig nok 
påregnes noe ekstra 
biltrafikk i området som 
følge av tiltaket. 

Noe økning i biltrafikken. 

9 Forhold for barn og unge 

 
Parsellene ligger i Nærhet til fylkesvei og innsjø 
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 nærheten av Storsjøen og 
nær fylkesvei 209. 

kan være et faremoment for 
barn. 

10 Næringsliv og sysselsetting 

 
Utbygging vil være positivt 
for næringslivet og 
sysselsettingen i 
kommunen. 

Bidrar til lokal vekst og 
utvikling i kommunen. 

11 Kommunal økonomi og tjenestetilbud 
 

Fritidsturisme medfører 
ofte økt handel. 

Positiv. 

12 Energibehov/løsninger 
 

Ikke utredet. Ukjent. 

13 Helse 

 
Området ligger i et fint 
rekreasjonsområde. 

Kan være positivt for 
folkehelsen. 

14 Universell utforming 
 

 

Noe av området er bratt og 
har fjell. 

Deler av området kan 
tilrettelegges for universell 
utforming.  

ROS-analyse inkl. støy: 

 Tema 
 

Beskrivelse  Konsekvenser 

15 Ekstremvær (vind, flom, nedbør, høy 

vannstand) 
 

Området er ikke flomutsatt. Ingen kjente. 

16 Ras/skred 

 
Ingen kjent fare. Ingen kjent fare. 

17 Radonmåling 
 

Ikke utført. Ukjent. 

18 Uheldig samlokalisering (støy, 
strålning, brann og eksplosjonsfare, 
akutt forurensning, annen forurensning) 

Det går en høyspentlinje 
over arealet. Området vest 
for vegen er aktuelt i første 
omgang. 
 
Fv. 209 går mellom 
parsellene, det er lite 
trafikk på denne 
strekningen. 

Det må legges inn hensynssone 
med tilhørende byggegrenser. 
 
Noe bilstøy må påregnes fra Fv. 
285. Det må legges inn 
byggegrenser mot 
fylkesvegen. 

 
Eiers beskrivelse av tiltaket 

Området bør være attraktivt for utbygging av hytter. Ligger vestvendt ved Storsjøen og 
har kveldssol til kl. 22-23. Strandlinjen bør tilrettelegges med felles brygge for 
båter/bading. Som skogeiendom er det et lite areal og ligger dessuten ca 25 km fra 
resten av vår eiendom. 
 
Vi har ingen tidsplan på dette, da det er mye som må legges til rette for evt. utbygging. 
Totalt areal er ca 70-80 da. Teigen deles med omtrent like stort areal på begge 
sider av fv 209. Hvis man tenker utbygging av arealet mellom sjøen og vegen i 
første omgang er antall enheter avhengig av godkjent byggeavstand til 
strandlinje, nærhet til høyspentlinje, evt. flytting/nedgraving av denne og 
topografiske utfordringer. 
 
Kommunens vurdering av tiltaket 

Parsellene har en attraktiv beliggenhet i forhold til Storsjøen. 
 
Kommunalt vann og avløp er ikke tilgjenglig i området, og må ordnes gjennom private, godkjente 
løsninger. 
 
Fylkesvei 209 er klassifisert med ”mindre streng holdning” til å etablere nye avkjørsler. 
 
Området berøres av en buffersone for inngrepsfri natur (gul figur på temakartet). Når det gjelder bortfall 
av de kartlagte inngrepsfrie naturområder, er det kun tyngre tekniske inngrep som gjelder. Eksempler 
på dette er offentlige veier og jernbanelinjer, skogsbilveier, traktor-, landbruks-, anleggs- og seterveier 
og andre private veier, kraftlinjer, steinbrudd m.m. Tyngre tekniske inngrep medfører bortfall av INON-
områder, mens andre inngrep som for eksempel hytter uten veiforbindelse ikke medfører bortfall. Det 
kan legges inn en hensynssone med bestemmelser i området som berøres av buffersonen for INON-
området. 
 

Det er lagt inn en 50 meter buffersone mot Storsjøen. 
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Oversiktskart (ukjent målestokk) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tematisk kartutsnitt av tiltaket (ukjent målestokk). 
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Område (inkl. gnr/bnr): 

F 2 - Inngår i LNFB 14 
Gnr. 98, bnr. 3 –  
Dagens arealbruksformål LNF  
Foreslått nytt arealbruksformål Arealformål: Bygg og anlegg 

Underformål: Boligbebyggelse eller fritidsbebyggelse 
Samlet arealstørrelse 
 

Herunder dyrkbar jord 

3 daa + ca. 8 daa (innvilget til midlertidig omdisponering/planting). 
 
Til sammen ca. 11 daa dyrket jord 

Beskrivelse av arealet 

(Topografi/naturforhold) 
Marginale jordbruksarealer. Benyttes i dag til 
korndyrking/juletreproduksjon. Ligger i helling med utsikt mot Storsjøen. 

Grunneier Per Eriksen 
 

Fremleggstiller Per Eriksen 
Overordnede planer Kommuneplanens arealdel (ligger inn i et ”leteområde” for 

fritidsbebyggelse i gjeldende kommuneplan). 
Vurdering av miljø og arealressurser: 
 Tema 

 
Beskrivelse  Konsekvenser 

1 Naturverdier/biologisk mangfold 
 

Ingen kjente naturverdier i 
området. 

Ingen kjente. 

2 Landbruk 
 

Området er et marginalt 
jordbruksområde. Leies ut 
til en nabo. 8 dekar er i dag 
plantet igjen (midlertidig 
omdisponering). 

Tap av marginale 
jordbruksarealer. 

3 Landskap 
 

Tradisjonelt 
jordbrukslandskap ved 
Storsjøen. 

 

4 Friluftsliv/grønnstruktur 
 

Området er ikke en del av 
et etablert friluftsområde. 

Ingen. 

5 Kulturminner og kulturmiljø 
 

Ingen kjente kulturminner 
ligger innenfor det aktuelle 
området. 

Ingen kjente. 

6 Strandsone 
 

Tiltaket ligger i 
strandsonen, men ikke 
innenfor 100-metersbeltet.  

Området er ikke flomutsatt. 
 
.  

Vurdering av samfunnsforhold: 
 Tema 

 

Beskrivelse  Konsekvenser 

7 Sentrums og 
tettstedsutvikling/nærmiljø 

Prosjektet vil ha positive 
effekter for nærmiljøet.  

Positive 

8 Transportbehov, 
kollektivdekning/nærmiljø 

Det er lokalbussforbindelse 
i området. Det må naturlig 
nok påregnes noe ekstra 
biltrafikk i området som 
følge av tiltaket. 

Noe økt biltrafikk i området. 

9 Forhold for barn og unge 

 
Skole på Slåstad. Ingen 
etablerte lekeplasser i 
området. Liten trafikk på 
Fv. 285. 

Ingen kjente. 

10 Næringsliv og sysselsetting 
 

Langsiktig utbygging vil 
være positivt for 
næringslivet og 
sysselsettingen i 
kommunen. 

Bidrar til lokal vekst og 
utvikling i kommunen. 

11 Kommunal økonomi og tjenestetilbud 

 
Tilflytting er positivt for 
Sør-Odal kommune med 
potensielle nye 
innbyggere. 

 
Området ligger ca. 10 km 
fra Skarnes sentrum med 
offentlig tjenestetilbud. Ca. 
4,5 km til skole og 
nærbutikk på Slåstad. 
 

Positivt. 

12 Energibehov/løsninger 

 
Ikke utredet. Ukjent. 
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13 Helse 
 

Parsellene ligger i et 
område med gode 
turmuligheter. 

Kan virke positivt for 
folkehelsen. 

14 Universell utforming 
 
 

Området ligger i helling, 
men er ikke spesielt bratt. 

Det skal være mulig å legge til 
rette for uu. 
  

ROS-analyse inkl. støy: 
 Tema 

 

Beskrivelse  Konsekvenser 

15 Ekstremvær (vind, flom, nedbør, høy 
vannstand) 

 

Ingen kjente. Ingen kjente. 

16 Ras/skred 
 

Ingen kjent fare. Ingen kjent fare. 

17 Radonmåling 
 

Ikke utført. Ukjent. 

18 Uheldig samlokalisering (støy, 
strålning, brann og eksplosjonsfare, 
akutt forurensning, annen forurensning) 

Det går en høyspentlinje 
over arealet. 
 
Fv. 285 går mellom 
parsellene, det er lite 
trafikk på denne 
strekningen. 

Det må legges inn hensynssone 
med tilhørende byggegrenser. 
 
Noe bilstøy må påregnes fra Fv. 
285. Det må legges inn 
byggegrenser mot 
fylkesvegen.  

Eiers beskrivelse av tiltaket 

Eier ønsker å vurdere alternative muligligheter for bruk av eiendommen.  
 
Det vurderes både fritidsbebyggelse og til boligformål – ønsker å være i dialog med kommunen. Både 
eneboliger og fritidsboliger kan være aktuelt. 
 
Kommunens vurdering av tiltaket 

Parsellene er lokalisert på østsiden av Storsjøen, og deles av Fv. 285. 
 
Området parsellene ligger i er i gjeldende kommuneplan klassifisert som et ”leteområde” for 
fritidsboliger. Slike områder vil ikke ha noen juridisk bindende status i ny arealplan. Området må derfor 
enten legges inn som et område for fritidsboliger eller helårsboliger, alternativt som et område hvor 
spredte fridtidsboliger eller helårsboliger er tillatt. 
 

Parsellene består av jordbruksarealer marginale. 8 daa er midlertidig omdisponert til for 
juletreproduksjon, og inngår ikke i aktiv drift. 
 
Det er muligheter for å koble seg til kommunalt vannsystem og et privat avløpssystem.  
 
Under rammeplan for avkjørsler – Fv. 285 er klassifisert med ”mindre streng” holdning til å etablere nye 
avkjørsler. Det kan derfor være mulig å lage nye avkjørsler langs vegen. Det må eventuelt tas hensyn til 
byggegrenser mot fylkesvei i detaljreguleringen av området. 
 
Det går en høyspentlinje over parsellene. Det må legges inn en hensynssoner med byggegrenser 
tilknyttet denne. 
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Oversiktskart (ukjent målestokk) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tematisk kartutsnitt av tiltaket (ukjent målestokk). 
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Område (inkl. gnr/bnr): 

F 3 
 
Dagens arealbruksformål LNF - skog 
Foreslått nytt arealbruksformål Arealformål: Bygg og anlegg 

Underformål: Fritidsbebyggelse 
Samlet arealstørrelse 

 
Herunder dyrkbar jord 

96 daa  
 
33 daa dyrket mark 

Beskrivelse av arealet 

(Topografi/naturforhold) 
Vestvendt helling mot Storsjøen. Strandlinje. 

Grunneier Forskjellige 
Fremleggstiller Sør-Odal kommune 
Overordnede planer Kommuneplanens arealdel 
Vurdering av miljø og arealressurser: 
 Tema 

 
Beskrivelse  Konsekvenser 

1 Naturverdier/biologisk mangfold 

 
Området berøres av en 
buffersone for inngrepsfri 
natur (INON-område) (gul 
figur på temakartet). 
 
Det er også foretatt en 
miljøregistrering på 
parsellen (eldre 
lauseksjon) vist med rosa 
inntegning på temakartet. 

Når det gjelder bortfall av de 
kartlagte inngrepsfrie 
naturområder, er det kun 
tyngre tekniske inngrep som 
gjelder. Eksempler på dette er 
offentlige veier og 
jernbanelinjer, skogsbilveier, 
traktor-, landbruks-, anleggs- 
og seterveier og andre private 
veier, kraftlinjer, steinbrudd 
m.m. Tyngre tekniske inngrep 
medfører bortfall av INON-
områder, mens andre inngrep 
som for eksempel hytter uten 
veiforbindelse ikke medfører 
bortfall.  
 
Det kan legges inn en 
hensynssone med 
bestemmelser i området som 
berøres av buffersonen for 
INON-området. 
 
Det må tas hensyn til miljø-
registrering eventuell 
detaljregulering av området. 

2 Landbruk 
 

Området er et LNF-område. 
Deler av arealet er 
dyrkbart. 

Tap av LNF-områder. 

3 Landskap 
 

Området er et 
jordbrukslandskap. 

Landskapet vil fremstå som mer 
bebygd og mindre 
jordbrukspreget. 

4 Friluftsliv/grønnstruktur 
 

Det er ikke markert noen 
etablerte turstier over 
området. 

Det må legges til rette for 
ferdsel i området ved en 
eventuell detaljregulering. 

5 Kulturminner og kulturmiljø 
 

Det finnes kulturminner i 
området i form av 4 
SEFRAK-registrerte 
bygninger. 

 

6 Strandsone 

 
Tiltaket ligger i 
strandsonen.  
 
Arealet er ikke flomutsatt. 

Det må legges til rette for 
allmennhetens ferdsel i 
strandsonen med et 
fellesanlegg for båt/badeplass. 
  

Vurdering av samfunnsforhold: 
 Tema 

 

Beskrivelse  Konsekvenser 

7 Sentrums og 

tettstedsutvikling/nærmiljø 
Prosjektet vil ha positive 
effekter for nærmiljøet.  

Positive. 

8 Transportbehov, 
kollektivdekning/nærmiljø 

Det går lokalbusser i 
området (Storsjøvegen). 

Noe økning i biltrafikken. 
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Det må naturlig nok 
påregnes noe ekstra 
biltrafikk i området som 
følge av tiltaket. 

9 Forhold for barn og unge 
 

Parsellene ligger i 
nærheten av Storsjøen og 
nær fylkesvei 209. 

Nærhet til fylkesvei og innsjø 
kan være et faremoment for 
barn. 

10 Næringsliv og sysselsetting 
 

Utbygging vil være positivt 
for næringslivet og 
sysselsettingen i 
kommunen. 

Bidrar til lokal vekst og 
utvikling i kommunen. 

11 Kommunal økonomi og tjenestetilbud 

 
Fritidsturisme medfører 
ofte økt handel. 

Positiv. 

12 Energibehov/løsninger 
 

Ikke utredet. Ukjent. 

13 Helse 
 

Området ligger i et fint 
rekreasjonsområde. 

Kan være positivt for 
folkehelsen. 

14 Universell utforming 
 
 

Noe av området er bratt og 
har fjell. 

Deler av området kan 
tilrettelegges for universell 
utforming.  

ROS-analyse inkl. støy: 
 Tema 

 
Beskrivelse  Konsekvenser 

15 Ekstremvær (vind, flom, nedbør, høy 
vannstand) 

 

Området er ikke flomutsatt. Ingen kjente. 

16 Ras/skred 
 

Ingen kjent fare. Ingen kjent fare. 

17 Radonmåling 
 

Ikke utført. Ukjent. 

18 Uheldig samlokalisering (støy, 

strålning, brann og eksplosjonsfare, 
akutt forurensning, annen forurensning) 

Det går en høyspentlinje 
over arealet. Området vest 
for vegen er aktuelt i første 
omgang. 
 
Fv. 209 går mellom 
parsellene, det er lite 
trafikk på denne 
strekningen. 

Det må legges inn hensynssone 
med tilhørende byggegrenser. 
 
Noe bilstøy må påregnes fra Fv. 
285. Det må legges inn 
byggegrenser mot 
fylkesvegen. 

 
Kommunens vurdering av tiltaket 

Parsellene har en attraktiv beliggenhet i forhold til Storsjøen. 
 
Kommunalt vann og avløp er ikke tilgjenglig i området, og må ordnes gjennom private, godkjente 
løsninger. 
 
Fylkesvei 209 er klassifisert med ”mindre streng holdning” til å etablere nye avkjørsler. 
 
Området berøres av en buffersone for inngrepsfri natur (gul figur på temakartet). Når det gjelder bortfall 
av de kartlagte inngrepsfrie naturområder, er det kun tyngre tekniske inngrep som gjelder. Eksempler 
på dette er offentlige veier og jernbanelinjer, skogsbilveier, traktor-, landbruks-, anleggs- og seterveier 
og andre private veier, kraftlinjer, steinbrudd m.m. Tyngre tekniske inngrep medfører bortfall av INON-
områder, mens andre inngrep som for eksempel hytter uten veiforbindelse ikke medfører bortfall. Det 
kan legges inn en hensynssone med bestemmelser i området som berøres av buffersonen for INON-
området. 
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Oversiktskart (ukjent målestokk) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tematisk kartutsnitt av tiltaket (ukjent målestokk). 
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Område (inkl. gnr/bnr): 

F 4 
Gnr. 28, bnr. 26, 65 og 67 
Dagens arealbruksformål LNF - skog 
Foreslått nytt arealbruksformål Arealformål: Bygg og anlegg 

Underformål: Fritidsbebyggelse 
Samlet arealstørrelse 
 

Herunder dyrkbar jord 

Ca. 455 daa 
 
5 daa dyrkbar jord 

Beskrivelse av arealet 

(Topografi/naturforhold) 
Vestvendt helling mot Storsjøen.  

Grunneier Vidar Våltorp 
Fremleggstiller Vidar Våltorp 
Overordnede planer Kommuneplanens arealdel 
Vurdering av miljø og arealressurser: 
 Tema 

 

Beskrivelse  Konsekvenser 

1 Naturverdier/biologisk mangfold 
 

Ingen kjente verdier. Ingen kjente verdier. 

2 Landbruk 
 

Området er et LNF-område. 
5 daa av arealet er ikke 
dyrkbart, men det er ikke 
realistisk at dette dyrkes 
opp.. 

Tap av ikke dyrkbare LNF-
områder. 

3 Landskap 
 

Området er ubebygd.  Landskapet vil endre seg ved 
en eventuell utbygging av 
feltet. 

4 Friluftsliv/grønnstruktur 
 

Området inngår i et 
etablert turområde 
(vinterløype)..  

Det må legges til rette for 
ferdsel i området ved en 
eventuell detaljregulering. 

5 Kulturminner og kulturmiljø 
 

Ingen kjente kulturminner 
er tilknyttet parsellene. 

Ingen kjente. 

6 Strandsone 

 
Tiltaket ligger ikke i 
strandsonen.  
 
Arealet er ikke flomutsatt. 

Ingen konsekvenser. 

 
Vurdering av samfunnsforhold: 
 Tema 

 
Beskrivelse  Konsekvenser 

7 Sentrums og 
tettstedsutvikling/nærmiljø 

Prosjektet vil ha positive 
effekter for nærmiljøet.  

Positive. 

8 Transportbehov, 
kollektivdekning/nærmiljø 

Det går lokalbusser i 
området (Storsjøvegen). 
Det må naturlig nok 
påregnes noe ekstra 
biltrafikk i området som 
følge av tiltaket. 

Noe økning i biltrafikken. 

9 Forhold for barn og unge 

 
Parsellene ligger i 
nærheten av Storsjøen og 
nær fylkesvei 209. 

Nærhet til fylkesvei og innsjø 
kan være et faremoment for 
barn. 

10 Næringsliv og sysselsetting 

 
Utbygging vil være positivt 
for næringslivet og 
sysselsettingen i 
kommunen. 

Bidrar til lokal vekst og 
utvikling i kommunen. 

11 Kommunal økonomi og tjenestetilbud 
 

Fritidsturisme medfører 
ofte økt handel. 

Positiv. 

12 Energibehov/løsninger 
 

Ikke utredet. Ukjent. 

13 Helse 

 
Området ligger i et fint 
rekreasjonsområde. 

Kan være positivt for 
folkehelsen. 

14 Universell utforming 
 

 

  

 
ROS-analyse inkl. støy: 

 Tema 
 

Beskrivelse  Konsekvenser 

15 Ekstremvær (vind, flom, nedbør, høy 

vannstand) 
 

Området er ikke flomutsatt. Ingen kjente. 



Kommuneplanens arealdel 2013-2024   
Konsekvensutredninger 

 
 

89 

16 Ras/skred 
 

Ingen kjent fare. Ingen kjent fare. 

17 Radonmåling 

 
Ikke utført. Ukjent. 

18 Uheldig samlokalisering (støy, 
strålning, brann og eksplosjonsfare, 

akutt forurensning, annen forurensning) 

Fv. 209 går forbi 
parsellen, det er lite trafikk 
på denne strekningen. 

Noe bilstøy må påregnes fra Fv. 
285. Det må legges inn 
byggegrenser mot 
fylkesvegen.  

Eiers beskrivelse av tiltaket 

Området bør være attraktivt for utbygging av hytter. Ligger vestvendt ved Storsjøen og 
har kveldssol til kl. 22-23. Det skal legges til rette for en felles badeplass ved Storsjøen. 
 
Det er utarbeidet en reguleringsplan for området. Tiltaket ble tatt opp til drøfting i regionalt planforum i 
april 2005. Konklusjonen i planforum var at tiltaket skulle samordnes med arbeidet med 
kommuneplanens arealdel. 
 
Kommunens vurdering av tiltaket 

Parsellene har en attraktiv beliggenhet i forhold til Storsjøen. 
 
Kommunalt vann og avløp er ikke tilgjenglig i området, og må ordnes gjennom private, godkjente 
løsninger. 
 
Fylkesvei 209 er klassifisert med ”mindre streng holdning” til å etablere nye avkjørsler. 
 

 

 
Oversiktskart (ukjent målestokk) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Tematisk kartutsnitt av tiltaket (ukjent målestokk) 
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Arealer til næringsformål – 

Prioriterte  
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Område (inkl. gnr/bnr): 
I 11 (Erstatter LNFB 19) 
Gnr. 53, bnr. 2 
Dagens arealbruksformål LNF/Friområde 
Foreslått nytt arealbruksformål Arealformål: LNF             

Underformål: Spredt næringsbebyggelse 
Samlet arealstørrelse 

 
Herunder dyrkbar jord 

Ca. 10 daa  

Beskrivelse av arealet 

(Topografi/naturforhold) 
Arealet ligger mellom næringsområdet tilknyttet Maarud Gaard 
Opplevelsessenter på Finnholt og Sæterlisjøen 

Grunneier Thomas Stang 
Fremleggstiller Thomas Stang 
Overordnede planer Kommuneplanens arealdel 

Kommunedelplan for Finnholt (friområde/LNF-område). 
Vurdering av miljø og arealressurser: 
 Tema 

 
Beskrivelse  Konsekvenser 

1 Naturverdier/biologisk mangfold 
 

Det ligger inne en 
artskartlegging tilknyttet 
yngleområde for perleugle 
og leveområde for 
småsalamander. Området 
inngår også i leveområdet 
for bever. 

Det må tas nødvendige hensyn 
til artskartleggingen og til 
beveren. 

2 Landbruk 
 

Området er definert som et 
”friområde”/NLF i 
kommunedelplan for 
Finnholt. Området er ikke 
dyrkbart. 

Tap av skogarealer, ellers 
ingen konsekvenser for 
landbruket. 

3 Landskap 

 
Området er ubebygd og 
skogbevokst. 

Ingen konsekvenser. 

4 Friluftsliv/grønnstruktur 

 
Ligger i tilknytning til 
Maarud Gaard 
Opplevelsessenter. Arealet 
har ingen turstier tilknyttet 
friluftsliv. 

Ingen negative konsekvenser. 

5 Kulturminner og kulturmiljø 
 

Ingen registerte 
kulturminner. 

Ingen kjente. 

6 Strandsone 
 

Området vil grense ned 
mot strandsona.  

Det må legges inn en 
hensynssone som sikrer 
allmennhetens ferdsel langs 
sjøen.  

Vurdering av samfunnsforhold: 
 Tema 

 

Beskrivelse  Konsekvenser 

7 Sentrums og 
tettstedsutvikling/nærmiljø 

Tiltaket ligger i tilknytning 
til Huka som disponeres av 
Maarud Gaard Opplevelser 
til kurs- og konferansedrift.  

Vil ha positive virninger for 
næringsvirksomheten som 
drives i området. 

8 Transportbehov, 

kollektivdekning/nærmiljø 
Tiltaket vil supplere dagens 
drift, og vil derfor ikke føre 
til yterligere trafikk i 
området.  

Tiltaket vil sannsynligvis ikke 
økte trafikken i området 
nevneverdig. 
Ingen negative konsekvenser. 

9 Forhold for barn og unge 
 

Barn og unge berøres ikke 
av tiltaket. 

Ingen negative konsekvenser. 

10 Næringsliv og sysselsetting 

 
Tiltaket vil lette driften for 
Maarud Gaard Opplevelser 
i forbindelse med kurs og 
konferanser på Huka. 

Tiltaket vil være positivt for 
eksisterende 
næringsvirksomhet i området. 

11 Kommunal økonomi og tjenestetilbud 
 

Tiltaket vil ikke virke inn på 
kommunal økonomi eller 
tjenesteilbud. 

Ingen konsekvenser. 

12 Energibehov/løsninger 
 

Ikke utredet, men 
eventuelle fremtidige 
bygninger vil mest 
sannsynlig varmes opp 
med strøm og ved. 

Ingen konsekvenser. 

13 Helse 

 
Tiltaket vil brukes i Vil kunne virke positivt på 
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 rekreasjonssammenheng. folkehelsen. 
14 Universell utforming 

 

 

Ikke utredet. Ukjent. 
 
  

ROS-analyse inkl. støy: 
 Tema 

 
Beskrivelse  Konsekvenser 

15 Ekstremvær (vind, flom, nedbør, høy 
vannstand) 
 

Sæterlisjøen berøres ikke 
av vårflom. 

Ingen fare for flom. 

16 Ras/skred 
 

Ingen kjent fare for ras og 
skred. 

Ingen kjente. 

17 Radonmåling 

 
Ikke uført. Ukjent. 

18 Uheldig samlokalisering (støy, 
strålning, brann og eksplosjonsfare, 

akutt forurensning, annen forurensning) 

Ingen kjente. Ingen kjente. 

 
Eiers beskrivelse av tiltaket 

Grunneier Thomas Stang leier ut Huka til Maarud Gaard Opplevelsessenter, hvor han også er deleier. 
 
Maarud Gaard Opplevelsessenter bruker Huka til kurs og konferanser, og selskapet er stadig i utvikling. 
 
I gjeldende arealdel er området mellom Maarud Gaard sin skoggarasje og den gamle saga ved 
Sæterlisjøen utskilt til næringsformål. Deler av dette arealet, Huka, disponeres av Maarud Gaard 
Opplevelsessenter. Daglig leder bruker arealet (som i dag er satt av til friområde/LNF-område) i 
kommunedelplan for Finnholt i kommuneplanens arealdel i virksomheten. 
 
Ved eventuelle utvidelser av driften til Maarud Gaard Opplevelsessenter er det spesielt 
overnattingsplasser ved arrangementer som er begrensende. Det foreslåtte området ved Sæterlisjøen 
kan egne seg til dette.  
 
Det foreligger i dag ingen konkrete utbyggingsplaner for arealet, men man ser muligheten for å kunne 
bruke denne delen av eiendommen til næringsformål. 
 
Kommunens vurdering av tiltaket 

Det er viktig å legge til rette for utvikling av næringslivet i kommunen. Maarud Gaard Opplevelsessenter 
er en etablert virksomhet som har behov for større arealer for å kunne videreutvikle sin drift på Finnholt. 
 
Arealet er ikke dyrkbart, og det foreligger ingen kjente kulturminner i området. 
Det er registrert inn en artskartlegging i området, yngleområde for perleugle og leveområde for 
småsalamander. Området berører videre leveområde for bever. Det må tas hensyn til de viktige 
naturverdiene ved utbygging.  
 
Arealet ligger i strandsonen. En eventuell ny utbygging må ikke føre til at allmennhetens ferdsel i 
område begrenses. 
 

Området har en beliggenhet som gjør at det ikke vil egne seg til tradisjonell næringsvirksomhet/industri. 
Det avsatte området kan kun brukes til overnatting. 
 
Det settes av 5 meter byggegrense mot sjøen. 
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Oversiktskart (ukjent målestokk) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tematisk kartutsnitt av tiltaket (ukjent målestokk)              
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kommundelplan for Finholt (ukjent målestokk) 
 
Kommunedelplan for Finnholt 
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Område (inkl. gnr/bnr): 
I 2 – Inngår i I10 
Gnr. 34, bnr. 1  
Dagens arealbruksformål LNF 
Foreslått nytt arealbruksformål Arealformål: Bygg og anlegg 

Underformål: Næringsbebyggelse 
Samlet arealstørrelse 

 
Herunder dyrkbar jord 

Ca. 80 daa  
 
15 daa er dyrkbart 

Beskrivelse av arealet 

(Topografi/naturforhold) 
Skog beliggende inntil reguleringsplanområdet for næringsområdet på 
Slomarka. 

Grunneier Per Landfall 
Fremleggstiller Per Landfall 
Overordnede planer Kommuneplanens arealdel 

Ligger inntil kommunedelplan og reguleringsplan for næringsområde 
Slomarka 

Vurdering av miljø og arealressurser: 
 Tema 

 

Beskrivelse  Konsekvenser 

1 Naturverdier/biologisk mangfold 
 

Ingen kjente miljøverdier 
er tilknyttet parsellen. 

Ingen. 

2 Landbruk 
 

Ca. 15 daa er parsellen er 
dyrkbar (rød skravur på 
temakart). Den dyrkbare 
delen har en 
uhensiktsmessig 
arrondering. 

Tap av LNF-områder. Ellers 
ingen konsekvenser for selve 
tiltaket. 

3 Landskap 
 

Skogsmark beliggende 
inntil næringsområde på 
Slomarka. 

Ingen. 

4 Friluftsliv/grønnstruktur 
 

Området er ikke et etablert 
friluftsområde. Nær E 16. 

Ingen. 

5 Kulturminner og kulturmiljø 

 
Ingen registrerte 
kulturminner er tilknyttet 
tiltaket. 

Ingen kjente. 

6 Strandsone 

 
Tiltaket ligger ikke i 
strandsonen. Sloa går forbi 
parsellen, men 200-
årsflommen berører ikke 
tiltaket. 

Ingen. 

 
Vurdering av samfunnsforhold: 
 Tema 

 

Beskrivelse  Konsekvenser 

7 Sentrums og 
tettstedsutvikling/nærmiljø 

Parsellen grenser inn mot 
avsatt område for 
næringsformål på 
Slomarka. 

Positive. 

8 Transportbehov, 
kollektivdekning/nærmiljø 

Økt næringsvirksomhet vil 
medføre mer transport. 

Økt næringsvirksomhet vil 
medføre mer transport. 

9 Forhold for barn og unge 

 
Arealet inngår ikke i barns 
nærmiljø. 

Ingen. 

10 Næringsliv og sysselsetting 
 

Tiltaket vil kunne være 
med på å styrke næringsliv 
og sysselsetting i 
kommunen. 

Positive. 

11 Kommunal økonomi og tjenestetilbud 

 
Tiltaket vil ha kunne ha en 
positiv effekt på 
kommunens økonomi ved 
at det legges til rette for 
etablering av ny 
næringsvirksomhet og nye 
arbeidsplasser. 

Positiv. 

12 Energibehov/løsninger 

 
Må tilpasset/ er ikke 
utredet. 

Ukjent. 

13 Helse 

 
Ikke aktuelt. Ikke aktuelt. 

14 Universell utforming 
 

 

Det vil kunne legges til 
rette for universell 
utforming. 

Det vil kunne legges til rette for 
universell utforming. 
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ROS-analyse inkl. støy: 

 Tema 
 

Beskrivelse  Konsekvenser 

15 Ekstremvær (vind, flom, nedbør, høy 

vannstand) 
 

Ingen kjente farer. Ingen kjente. 

16 Ras/skred 
 

Ingen kjent fare. Ingen kjent fare. 

17 Radonmåling 

 
Ikke utført. Ukjent. 

18 Uheldig samlokalisering (støy, 
strålning, brann og eksplosjonsfare, 

akutt forurensning, annen forurensning) 

Ingen kjente. Ingen kjente. 

 
Eiers beskrivelse av tiltaket 

Ønsker å vurdere muligheten til å omdisponere ca. 80 daa til næringsformål.  
 
Legge til rette for næringsutvikling. Utnyttelsesgrad vurderes i en eventuell senere detaljregulering. 
 
Det er i eksisterende næringsområdet avsatt en parsell som kan benyttes som tilførselsvei via 
eksisterende veganlegg. 
 
Grunneier ønsker å bevare skogsbilveg inne på arealet til bruk i skogdriften. 
 
Grunneier ønsker å vurdere muligheten for festetomter fremfor salg av eiendommen. 
 
Kommunens vurdering av tiltaket 

Området vurderes som attraktivt for lokalisering av næringsvirksomhet. Området ligger gunstig plassert 
i forhold til nytt kryssområde for E 16 på Slomarka og i tilknytning til eksisterende næringsområde. 
 
Tiltaket vil medføre lite ekstra transportbehov da det ligger langs hovedveg.  
 
Eksisterende vann og avløp ligger inn i området. 
 
Området vil berøre noe dyrkbar mark (ca. 15 daa). På grunn av arronderingen er det usannsynlig at 
denne vil være aktuell for nydyrking. 
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Oversiktskart (ukjent målestokk) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tematisk kartutsnitt av tiltaket (ukjent målestokk) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reguleringsplaner i området (ukjent målestokk) 
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Område (inkl. gnr/bnr): 
I 3 – Inngår i I10 
35/14 
Dagens arealbruksformål LNF 
Foreslått nytt arealbruksformål Arealformål: Bygg og anlegg 

Underformål: Næringsbebyggelse 
Samlet arealstørrelse 

 
Herunder dyrkbar jord 

Ca. 39 daa (deler av arealet inngår i reguleringsplanen for ny E 16) 
 
5 daa (inngår i reguleringsplanområdet for E 16) 

Beskrivelse av arealet 

(Topografi/naturforhold) 
Arealet heller svakt mot E 16. 

Grunneier Svein Nordseth 
Fremleggstiller Svein Nordseth 
Overordnede planer Kommuneplanens arealdel 

Ligger inntil kommunedelplan og reguleringsplan for næringsområde 
Slomarka 
Reguleringsplan for E 16 (søndre del av parsellen) 

Vurdering av miljø og arealressurser: 
 Tema 

 
Beskrivelse  Konsekvenser 

1 Naturverdier/biologisk mangfold 

 
Ingen kjente miljøverdier 
er tilknyttet parsellen. 

Ingen. 

2 Landbruk 
 

Ca. 5 daa er parsellen er 
dyrkbar (rød skravur på 
temakart). Den dyrkbare 
delen har en 
uhensiktsmessig 
arrondering. 
Arealet inngår i en svært 
liten driftsenhet. 

Tap av LNF-områder. 
 
Den dyrkbare delen av 
parsellen ligger innenfor 
reguleringsplanområdet for ny 
E 16. Ingen konsekvenser for 
selve tiltaket. 

3 Landskap 

 
Arealet heller svakt ned 
mot E 16. 

Ingen. 

4 Friluftsliv/grønnstruktur 

 
Området er ikke et etablert 
friluftsområde. Nær E 16. 

Ingen. 

5 Kulturminner og kulturmiljø 
 

Ingen registrerte 
kulturminner er tilknyttet 
tiltaket. 

Ingen kjente. 

6 Strandsone 
 

Tiltaket ligger ikke i 
strandsonen. 

Ingen. 

 
Vurdering av samfunnsforhold: 
 Tema 

 
Beskrivelse  Konsekvenser 

7 Sentrums og 
tettstedsutvikling/nærmiljø 

Parsellen grenser inn mot 
avsatt område for 
næringsformål på 
Slomarka. 

Positive. 

8 Transportbehov, 

kollektivdekning/nærmiljø 
Økt næringsvirksomhet vil 
medføre mer transport. 

Økt næringsvirksomhet vil 
medføre mer transport. 

9 Forhold for barn og unge 
 

Arealet inngår ikke i barns 
nærmiljø. 

Ingen. 

10 Næringsliv og sysselsetting 
 

Tiltaket vil kunne være 
med på å styrke næringsliv 
og sysselsetting i 
kommune. 

Positive. 

11 Kommunal økonomi og tjenestetilbud 
 

Tiltaket vil ha kunne ha en 
positiv effekt på 
kommunens økonomi ved 
at det legges til rette for 
etablering av ny 
næringsvirksomhet og nye 
arbeidsplasser. 

Positiv. 

12 Energibehov/løsninger 
 

Må tilpasses/ er ikke 
utredet. 

Ukjent. 

13 Helse 
 

Ikke aktuelt. Ikke aktuelt. 

14 Universell utforming 
 
 

Det vil kunne legges til 
rette for universell 
utforming 

Det vil kunne legges til rette for 
universell utforming 
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ROS-analyse inkl. støy: 
 Tema 

 
Beskrivelse  Konsekvenser 

15 Ekstremvær (vind, flom, nedbør, høy 
vannstand) 
 

Ingen kjente farer. Ingen kjente. 

16 Ras/skred 
 

Ingen kjent fare. Ingen kjent fare. 

17 Radonmåling 

 
Ikke utført. Ukjent. 

18 Uheldig samlokalisering (støy, 
strålning, brann og eksplosjonsfare, 

akutt forurensning, annen forurensning) 

Tiltaket vil være berørt av 
støy fra E 16. 

Det må legges inn en 
hensynssone med 
bestemmelser.  

Eiers beskrivelse av tiltaket 

Arealet ligger i tilknytning til næringsområdet på Slobrua. Dersom næringsområdet skal utvides, ligger 
eiendommen godt til rette for det. 
 
Arealet kan benyttes til ulike typer næringsformål. 
 
 
Kommunens vurdering av tiltaket 

Området vurderes som attraktivt for lokalisering av næringsvirksomhet. Området ligger gunstig plassert 
i forhold til nytt kryssområde for E 16 på Slomarka og i tilknytning til eksisterende næringsområde. 
 
Tiltaket vil medføre lite ekstra transportbehov da det ligger langs hovedveg.  
 
Eksisterende vann og avløp ligger inn i området. 
 
Området vil berøre noe dyrkbar mark (ca. 5 daa). Dette arealet vil inngå i reguleringsplanområdet for ny 
E 16, og vil av den grunn ikke være aktuelt for oppdyrking. 
 

 

 



Kommuneplanens arealdel 2013-2024   
Konsekvensutredninger 

 
 

99 

 
Oversiktskart (ukjent målestokk) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tematisk kartutsnitt av tiltaket (ukjent målestokk). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Reguleringsplaner i området (ukjent målestokk) 
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Område (inkl. gnr/bnr): 
I 4  
Korsmoenga/Stormyra 
Dagens arealbruksformål LNF 
Foreslått nytt arealbruksformål Arealformål: Bygg og anlegg 

Underformål: Næringsbebyggelse 
Samlet arealstørrelse 

 
Herunder dyrkbar jord 

Ca. 400 daa (lilla felt på temakart) 
 
Ca. 20 dekar er dyrket, restarealet er dyrkbart. 

Beskrivelse av arealet 

(Topografi/naturforhold) 
Myrområde  

Grunneier  
Fremleggstiller Sør-Odal kommune 
Overordnede planer Kommuneplanens arealdel 
Vurdering av miljø og arealressurser: 
 Tema 

 
Beskrivelse  Konsekvenser 

1 Naturverdier/biologisk mangfold 

 
Myra er klassifisert som 
verdifull lavlandsmyr. 
Hekkeområde for hortulan. 
Deler av myra inngår i 
torvproduksjon, og er  
delvis grøftet. 

Tap av verdifull lavlandsmyr og 
hekkeområde for hortulan. 

2 Landbruk 

 
Ca. 18 dekar er god 
jordbruksjord. 

Tap av ca. 18 daa god 
jordbruksjord. 

3 Landskap 
 

Myra er delvis 
skogbevokst. 

Landskapet vil endres som 
følge av tiltaket. 

4 Friluftsliv/grønnstruktur 
 

Det er ingen registrerte 
turstier i området. 

Ingen. 

5 Kulturminner og kulturmiljø 
 

Ingen registerte 
kulturminner i området. 

Ingen kjente. 

6 Strandsone 

 
Inngår ikke i strandsonen. Ingen. 

 
Vurdering av samfunnsforhold: 
 Tema 

 

Beskrivelse  Konsekvenser 

7 Sentrums og 
tettstedsutvikling/nærmiljø 

Arealet vil inngå et større 
næringsområde tilknyttet 
Spigsetberget. 

Positive. 

8 Transportbehov, 
kollektivdekning/nærmiljø 

Økt næringsvirksomhet vil 
medføre mer transport. 

Økt næringsvirksomhet vil 
medføre mer transport. 

9 Forhold for barn og unge 
 

  

10 Næringsliv og sysselsetting 
 

Tiltaket vil kunne være 
med på å styrke næringsliv 
og sysselsetting i 
kommune. 

Positive. 

11 Kommunal økonomi og tjenestetilbud 
 

Tiltaket vil ha kunne ha en 
positiv effekt på 
kommunens økonomi ved 
at det legges til rette for 
etablering av ny 
næringsvirksomhet og nye 
arbeidsplasser. 

Positiv. 

12 Energibehov/løsninger 
 

Må tilpasses/ er ikke 
utredet. 

Ukjent. 

13 Helse 
 

Ikke aktuelt. Ikke aktuelt. 

14 Universell utforming 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

Det vil kunne legges til 
rette for universell 
utforming 

Det vil kunne legges til rette for 
universell utforming 
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ROS-analyse inkl. støy: 
 Tema 

 
Beskrivelse  Konsekvenser 

15 Ekstremvær (vind, flom, nedbør, høy 
vannstand) 
 

Ingen kjent farer. Ingen. 

16 Ras/skred 
 

Ingen kjent farer. Ingen. 

17 Radonmåling 

 
Ikke målt. Ukjent. 

18 Uheldig samlokalisering (støy, 
strålning, brann og eksplosjonsfare, 

akutt forurensning, annen forurensning) 

Området ligger inne i 
”letekorridoren” for ny E 
16. Støy må påregnes. 
Galgeberget skytebane 
ligger innenfor området. 
Denne må trolig flyttes pga. 
ny E 16 utbygging. Det kan 
være fare for 
grunnforurensning i dette 
området. Grunnforholdene 
vil være varierende pga. 
myr. Det går en 
høyspentledning over 
arealet. 

Støy må påregnes. Det må tas ut 
grunnforurensingsprøver i 
området hvor skytebanen er 
lokalisert før utbygging kan 
finne sted. Det må tas hensyn til 
høyspentledningen ved 
utbygging. 

 
Kommunens vurdering av tiltaket 

Arealet ligger i tilknytning til ny E 16 trase, og vil kunne egne seg for plasskrevende 
handelsvirksomhet/lager, samt ikke støyende næringsvirksomhet. 
 
Tiltaket berører nåværende skytterbane. Kan være fare for grunnforurensning. Utbygger må ta 
nødvendige prøver av grunnen, og gjennomføre eventuelle tiltak. 
 
Stormyra har viktige naturmangfoldskvaliteter. Søndre del av myra brukes i dag til torvuttak, og er 
grøftet. Hekkeområde for fuglen hortulan. 
 
”Letekorrior” for E 16 ligger over myra, og den endelige trasèen med tilhørende byggeforbudssoner vil 
virke inn på feltet. 
 
Ca. 20 dekar av arealer er dyrket. Arealet er ellers dyrkbart. Grunnforholdene kan være varierende 
grunnet myrområde. 
 
Det går en høyspentledning over arealet.  
 

 



Kommuneplanens arealdel 2013-2024   
Konsekvensutredninger 

 
 

102 

 
Oversiktskart (ukjent målestokk) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tematisk kartutsnitt av tiltaket (ukjent målestokk). 
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Område (inkl. gnr/bnr): 

I 9 
Gnr. 66, bnr. 1 
Dagens arealbruksformål LNF 
Foreslått nytt arealbruksformål Arealformål: Bygg og anlegg 

Underformål: Næringsbebyggelse 
Samlet arealstørrelse 

 
Herunder dyrkbar jord 

6 daa 
 
0 daa 

Beskrivelse av arealet 

(Topografi/naturforhold) 
Arealet ligger i tilknyting til eksisterende næringsområde på 
Tronbøl. Arealet skal benyttes i en nyetablering på området. 

Grunneier Sør-Odal kommune 
Fremleggstiller Sør-Odal kommune 
Overordnede planer Kommuneplanens arealdel 
Vurdering av miljø og arealressurser: 
 Tema 

 
Beskrivelse  Konsekvenser 

1 Naturverdier/biologisk mangfold 
 

Ingen kjente verdier. Ingen kjente verdier. 

2 Landbruk 
 

Uproduktiv skogsmark. Ingen. 

3 Landskap 

 
 Landskapet vil endres som 

følge av tiltaket. 
4 Friluftsliv/grønnstruktur 

 
Det er ingen registrerte 
turstier i området. 

Ingen. 

5 Kulturminner og kulturmiljø 
 

Ingen registerte 
kulturminner i området. 

Ingen kjente. 

6 Strandsone 
 

Inngår ikke i strandsonen. Ingen. 

 
Vurdering av samfunnsforhold: 
 Tema 

 
Beskrivelse  Konsekvenser 

7 Sentrums og 

tettstedsutvikling/nærmiljø 
Arealet vil inngå et større 
næringsområde tilknyttet 
Tronbøl industrifelt. Det er 
ca. 50 meter til nærmeste 
bolighus. 

Tiltaket vil være positivt for en 
nyetablering i området, men 
kan komme noe nært nærmeste 
bolighus. 

8 Transportbehov, 
kollektivdekning/nærmiljø 

Økt næringsvirksomhet vil 
medføre mer transport. 

Økt næringsvirksomhet vil 
medføre mer transport. 

9 Forhold for barn og unge 
 

Økt transport i området kan 
påvirke barn og unges 
skolevei. 

Tiltaket vil øke trafikken i 
området. 

10 Næringsliv og sysselsetting 
 

Tiltaket vil kunne være 
med på å styrke næringsliv 
og sysselsetting i 
kommune. 

Positive. 

11 Kommunal økonomi og tjenestetilbud 
 

Tiltaket vil ha kunne ha en 
positiv effekt på 
kommunens økonomi ved 
at det legges til rette for 
etablering av ny 
næringsvirksomhet og nye 
arbeidsplasser. 

Positiv. 

12 Energibehov/løsninger 

 
Må tilpasses/ er ikke 
utredet. 

Ukjent. 

13 Helse 
 

Ikke aktuelt. Ikke aktuelt. 

14 Universell utforming 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

Ikke utredet. Ukjent. 
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ROS-analyse inkl. støy: 
 Tema 

 
Beskrivelse  Konsekvenser 

15 Ekstremvær (vind, flom, nedbør, høy 
vannstand) 
 

Ingen kjent farer. Ingen. 

16 Ras/skred 
 

Ingen kjent farer. Ingen. 

17 Radonmåling 

 
Ikke målt. Ukjent. 

18 Uheldig samlokalisering (støy, 
strålning, brann og eksplosjonsfare, 

akutt forurensning, annen forurensning) 

Tiltaket ligger innenfor gul 
støysone.  
 
Tiltaket vil kunne bidra til 
økt støy i nærområdet. 

Tiltaket ligger innenfor gul 
støysone.  
 
Tiltaket vil kunne bidra til økt 
støy i nærområdet.  

Eiers beskrivelse av tiltaket 

Arealet ligger i tilknyting til eksisterende næringsområde på Tronbøl. Arealet skal benyttes i en 
nyetablering på området. 
 
Kommunens vurdering av tiltaket 

Det er ønskelig å utvide næringsarealet på Tronbøl. 
 
Arealet består av lavbonitets skog, og er ikke dyrkbart.  
Det er 50 meter til nærmeste bolighus. Det må påregnes støy fra tiltaket. 
En utvidelse av næringsområdet vil medføre økt transport/tungtransport i området. 
 
Skal ha samme utbyggingsvolum som tilstøtende reguleringsplanområde på Tronbøl Industrifelt (område 
B) (01.06.1981). 
 
 

 



Kommuneplanens arealdel 2013-2024   
Konsekvensutredninger 

 
 

105 

 
 
Oversiktskart (ukjent målestokk) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tematisk kartutsnitt av tiltaket (ukjent målestokk) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Reguleringsplaner i området 
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Område (inkl. gnr/bnr): 
I 10 
 
Dagens arealbruksformål LNF 
Foreslått nytt arealbruksformål Arealformål: Bygg og anlegg 

Underformål: Næringsbebyggelse 

Samlet arealstørrelse 

 
Herunder dyrkbar jord 

880 daa, inkluderer eksisterende næringsområde 
 
25 daa er dyrkbart areal 

Beskrivelse av arealet 

(Topografi/naturforhold) 
Skog beliggende inntil reguleringsplanområdet for næringsområdet på 
Slomarka. 

Grunneier Sør-Odal kommune 
Fremleggstiller Sør-Odal kommune 
Overordnede planer Kommuneplanens arealdel 

Omslutter kommunedelplan og reguleringsplan for næringsområde 
Slomarka 

Vurdering av miljø og arealressurser: 
 Tema 

 

Beskrivelse  Konsekvenser 

1 Naturverdier/biologisk mangfold 
 

Ingen kjente miljøverdier 
er tilknyttet parsellen. 

Ingen. 

2 Landbruk 
 

Ca. 15 daa er parsellen er 
dyrkbar (rød skravur på 
temakart). Den dyrkbare 
delen har en 
uhensiktsmessig 
arrondering. 

Tap av LNF-områder. Ellers 
ingen konsekvenser for selve 
tiltaket. 

3 Landskap 
 

Skogsmark beliggende 
inntil næringsområde på 
Slomarka. 

Ingen. 

4 Friluftsliv/grønnstruktur 
 

Området er ikke et etablert 
friluftsområde. Nær E 16. 

Ingen. 

5 Kulturminner og kulturmiljø 

 
Ingen registrerte 
kulturminner er tilknyttet 
tiltaket. 

Ingen kjente. 

6 Strandsone 

 
Tiltaket ligger ikke i 
strandsonen. Sloa går forbi 
parsellen, men 200-
årsflommen berører ikke 
tiltaket. 

Ingen. 

 
Vurdering av samfunnsforhold: 
 Tema 

 

Beskrivelse  Konsekvenser 

7 Sentrums og 
tettstedsutvikling/nærmiljø 

Parsellen grenser inn mot 
avsatt område for 
næringsformål på 
Slomarka. 

Positive. 

8 Transportbehov, 
kollektivdekning/nærmiljø 

Økt næringsvirksomhet vil 
medføre mer transport. 

Økt næringsvirksomhet vil 
medføre mer transport. 

9 Forhold for barn og unge 

 
Arealet inngår ikke i barns 
nærmiljø. 

Ingen. 

10 Næringsliv og sysselsetting 
 

Tiltaket vil kunne være 
med på å styrke næringsliv 
og sysselsetting i 
kommunen. 

Positive. 

11 Kommunal økonomi og tjenestetilbud 

 
Tiltaket vil ha kunne ha en 
positiv effekt på 
kommunens økonomi ved 
at det legges til rette for 
etablering av ny 
næringsvirksomhet og nye 
arbeidsplasser. 

Positiv. 

12 Energibehov/løsninger 

 
Må tilpasset/ er ikke 
utredet. 

Ukjent. 

13 Helse 

 
Ikke aktuelt. Ikke aktuelt. 

14 Universell utforming Det vil kunne legges til Det vil kunne legges til rette for 
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rette for universell 
utforming. 

universell utforming. 
  

ROS-analyse inkl. støy: 
 Tema 

 
Beskrivelse  Konsekvenser 

15 Ekstremvær (vind, flom, nedbør, høy 
vannstand) 
 

Ingen kjente farer. Ingen kjente. 

16 Ras/skred 
 

Ingen kjent fare. Ingen kjent fare. 

17 Radonmåling 
 

Ikke utført. Ukjent. 

18 Uheldig samlokalisering (støy, 

strålning, brann og eksplosjonsfare, 
akutt forurensning, annen forurensning) 

Ingen kjente. Ingen kjente. 

 
 
Kommunens vurdering av tiltaket 

Området vurderes som attraktivt for lokalisering av næringsvirksomhet. Området ligger gunstig plassert 
i forhold til nytt kryssområde for E 16 på Slomarka og i tilknytning til eksisterende næringsområde. 
 
Tiltaket vil medføre lite ekstra transportbehov da det ligger langs hovedveg.  
 
Eksisterende vann og avløp ligger inn i området. 
 
Området vil berøre noe dyrkbar mark (ca. 25 daa). På grunn av arronderingen er det usannsynlig at 
denne vil være aktuell for nydyrking. 
 
Oversiktskart (ukjent målestokk) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Tematisk kartutsnitt av tiltaket (ukjent målestokk)    Reguleringsplan Slomarka Industriområde  
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Arealer til næringsformål – 

Ikke prioriterte  
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Område (inkl. gnr/bnr): 

I 6 Ikke ferdig utredet grunnet usikkerhet rundt utvikling av ny E 16. 
Næringsområde kryss E 16 Skarnes 
Dagens arealbruksformål LNF 
Foreslått nytt arealbruksformål Arealformål: Bebyggelse og anlegg 

Underformål: Næringsbebyggelse (Plasskrevende handel/industri) 
Samlet arealstørrelse 
 

Herunder dyrkbar jord 

Ca. 70 daa (lilla felt på temakartet) 

Beskrivelse av arealet 

(Topografi/naturforhold) 
 

Grunneier  
Fremleggstiller Sør-Odal kommune 
Overordnede planer Kommuneplanens arealdel 
Vurdering av miljø og arealressurser: 
 Tema 

 

Beskrivelse  Konsekvenser 

1 Naturverdier/biologisk mangfold 
 

  

2 Landbruk 
 

  

3 Landskap 
 

  

4 Friluftsliv/grønnstruktur 

 
  

5 Kulturminner og kulturmiljø 
 

  

6 Strandsone 
 

  

 
Vurdering av samfunnsforhold: 
 Tema 

 
Beskrivelse  Konsekvenser 

7 Sentrums og 
tettstedsutvikling/nærmiljø 

  

8 Transportbehov, 
kollektivdekning/nærmiljø 

  

9 Forhold for barn og unge 

 
  

10 Næringsliv og sysselsetting 
 

  

11 Kommunal økonomi og tjenestetilbud 
 

  

12 Energibehov/løsninger 
 

  

13 Helse 

 
  

14 Universell utforming 
 

 

  

 
ROS-analyse inkl. støy: 

 Tema 
 

Beskrivelse  Konsekvenser 

15 Ekstremvær (vind, flom, nedbør, høy 

vannstand) 
 

  

16 Ras/skred 

 
  

17 Radonmåling 
 

  

18 Uheldig samlokalisering (støy, 
strålning, brann og eksplosjonsfare, 
akutt forurensning, annen forurensning) 

  

 
Kommunens vurdering av tiltaket 

Det er registret kulturminner på området. 
Deler av arealet er dyrkbart. 
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Oversiktskart (ukjent målestokk) 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tematisk kartutsnitt av tiltaket (ukjent målestokk) 
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Område (inkl. gnr/bnr): 

I 7 Ikke ferdig utredet grunnet usikkerhet rundt utvikling av ny E 16. 
Næringsområde kryss E 16 Skarnes 
Dagens arealbruksformål LNF 
Foreslått nytt arealbruksformål Arealformål: Bebyggelse og anlegg  

Underformål: Næringsbebyggelse (Plasskrevende handel/industri) 
Samlet arealstørrelse 
 

Herunder dyrkbar jord 

Ca. 133 daa 

Beskrivelse av arealet 

(Topografi/naturforhold) 
Strekker seg over Bøssmyra. 

Grunneier  
Fremleggstiller Sør-Odal kommune 
Overordnede planer Kommuneplanens arealdel 
Vurdering av miljø og arealressurser: 
 Tema 

 

Beskrivelse  Konsekvenser 

1 Naturverdier/biologisk mangfold 
 

  

2 Landbruk 
 

  

3 Landskap 
 

  

4 Friluftsliv/grønnstruktur 

 
  

5 Kulturminner og kulturmiljø 
 

  

6 Strandsone 
 

  

 
Vurdering av samfunnsforhold: 
 Tema 

 
Beskrivelse  Konsekvenser 

7 Sentrums og 
tettstedsutvikling/nærmiljø 

  

8 Transportbehov, 
kollektivdekning/nærmiljø 

  

9 Forhold for barn og unge 

 
  

10 Næringsliv og sysselsetting 
 

  

11 Kommunal økonomi og tjenestetilbud 
 

  

12 Energibehov/løsninger 
 

  

13 Helse 

 
  

14 Universell utforming 
 

 

  

 
ROS-analyse inkl. støy: 

 Tema 
 

Beskrivelse  Konsekvenser 

15 Ekstremvær (vind, flom, nedbør, høy 

vannstand) 
 

  

16 Ras/skred 

 
  

17 Radonmåling 
 

  

18 Uheldig samlokalisering (støy, 
strålning, brann og eksplosjonsfare, 
akutt forurensning, annen forurensning) 

  

 
Kommunens vurdering av tiltaket 

Det er registret kulturminner på området. 
Deler av arealet er dyrkbart. 
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Oversiktskart (ukjent målestokk) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Tematisk kartutsnitt av tiltaket (ukjent målestokk). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Kommuneplanens arealdel 2013-2024   
Konsekvensutredninger 

 
 

113 

 
Område (inkl. gnr/bnr): 
I 8 
76/1 
Dagens arealbruksformål LNF 
Foreslått nytt arealbruksformål Arealformål: LNF             

Underformål: Næringsbebyggelse 
Samlet arealstørrelse 

 
Herunder dyrkbar jord 

 

Beskrivelse av arealet 

(Topografi/naturforhold) 
Arealet ligger på Disenå, mellom Fv. 175 og jernbanen. Steinrik 
skogsmark. 

Grunneier Thomas Stang 
Fremleggstiller Thomas Stang 
Overordnede planer Kommuneplanens arealdel 

Kommunedelplan for Maarud (grenser inn mot) 
Vurdering av miljø og arealressurser: 
 Tema 

 
Beskrivelse  Konsekvenser 

1 Naturverdier/biologisk mangfold 
 

Ingen kjente naturverdier. Ingen. 

2 Landbruk 

 
LNF. En liten andel av 
arealet er dyrkbart, ellers 
stenrik skogsmark. 

Små konsekvenser for 
landbruket. 

3 Landskap 

 
Arealet er ubebygd. Ligger 
i tilknytning til 
næringsområdet på 
Maarud, mellom jernbanen 
og Fv. 175. 

Ingen konsekvenser. 

4 Friluftsliv/grønnstruktur 
 

Området inngår ikke i et 
etablert turområde. 

Ingen konsekvenser. 

5 Kulturminner og kulturmiljø 
 

Ingen registerte 
kulturminner. 

Ingen kjente. 

6 Strandsone 
 

Tiltaket ligger ikke i 
strandsonen. 

Ingen konsekvenser. 

 
Vurdering av samfunnsforhold: 
 Tema 

 
Beskrivelse  Konsekvenser 

7 Sentrums og 

tettstedsutvikling/nærmiljø 
Ligger i tilknytning til 
industrifeltet på Maarud. 

Ingen konsekvenser. 

8 Transportbehov, 
kollektivdekning/nærmiljø 

Området ligger i 
tilknytning til eksisterende 
industri. Ved en utvidelse i 
næringsvirksomheten vil 
transporten til og fra arealet 
kunne øke. 

Ligger i tilknytning til 
eksisterende industri. Ved en 
utvidelse i 
næringsvirksomheten vil 
transporten til og fra arealet 
kunne øke. 

9 Forhold for barn og unge 
 

Arealet inngår ikke i barn 
og unges nærmiljø. 

Ingen konsekvenser. 

10 Næringsliv og sysselsetting 
 

Tiltaket vil kunne være 
med på å styrke næringsliv 
og sysselsetting i 
kommunen. 

Positive. 

11 Kommunal økonomi og tjenestetilbud 
 

Tiltaket vil ha kunne ha en 
positiv effekt på 
kommunens økonomi ved 
at det legges til rette for 
etablering av ny 
næringsvirksomhet og nye 
arbeidsplasser. 

Positiv. 

12 Energibehov/løsninger 

 
Må tilpasset/ er ikke 
utredet. 

Ukjent. 

13 Helse 
 

Ikke aktuelt. Ikke aktuelt. 

14 Universell utforming 
 
 

Det vil kunne legges til 
rette for universell 
utforming. 

Det vil kunne legges til rette for 
universell utforming. 
 
 
 
 
  



Kommuneplanens arealdel 2013-2024   
Konsekvensutredninger 

 
 

114 

ROS-analyse inkl. støy: 
 Tema 

 
Beskrivelse  Konsekvenser 

15 Ekstremvær (vind, flom, nedbør, høy 
vannstand) 
 

Ingen kjente farer. Ingen kjente. 

16 Ras/skred 
 

Ingen kjent fare. Ingen kjent fare. 

17 Radonmåling 

 
Ikke utført. Ukjent. 

18 Uheldig samlokalisering (støy, 
strålning, brann og eksplosjonsfare, 

akutt forurensning, annen forurensning) 

Nærmeste bolig er ca. 300 
meter unna. 

Ingen kjente. 

 
Eiers beskrivelse av tiltaket 

Grunneier ønsker å ha muligheten til å utvide industriområdet på Maarud i fremtiden. 
 

 
Kommunens vurdering av tiltaket 

Området vurderes som attraktivt for lokalisering av næringsvirksomhet. Området ligger gunstig plassert 
i tilknytning til eksisterende næringsområde, mellom Fv. 175 og jernbanen. Kommunen ønsker likevel å 
styre nye næringsetableringer til arealer tilknyttet ny E 16. 
 
Tiltaket vil medføre lite ekstra transportbehov da det ligger langs hovedveg.  
 
Eksisterende vann og avløp ligger inn i området. 
 
Området vil berøre noe dyrkbar mark. På grunn av arronderingen er det usannsynlig at denne vil være 
aktuell for nydyrking. 
 

Dersom fv. 175 rustes opp, kan området vurderes igjen ved fremtidige rulleringer av 
kommuneplanens arealdel. 
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Oversiktskart (ukjent målestokk) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Tematisk kartutsnitt av tiltaket (ukjent målestokk) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Kommunedelplan for Maarud, Disenå 
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Arealer for råstoffutvinning– 

Prioriterte  
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Område (inkl. gnr/bnr): 
RU 1 
Gnr. 53, bnr. 2 
Dagens arealbruksformål LNF-område (med uttak av stein til knusing for egne skogsbilveger) 
Foreslått nytt arealbruksformål Arealformål: Bebyggelse og anlegg 

Underformål: Råsoffutvinning 
Samlet arealstørrelse 

 
Herunder dyrkbar jord 

Ca. 9 daa 
 
0 daa dyrka jord 

Beskrivelse av arealet 

(Topografi/naturforhold) 
Ur, fjell og dårlig skogsmark 

Grunneier Thomas Stang 
Fremleggstiller Thomas Stang 
Overordnede planer Kommuneplanens arealdel 
Vurdering av miljø og arealressurser: 
 Tema 

 
Beskrivelse  Konsekvenser 

1 Naturverdier/biologisk mangfold 

 
Det er ingen kjente 
naturverdier i området. 
Ligger utenfor buffersonen 
for inngrepsfri natur 
tilknytet Holtjenn. 

Ingen kjente. 

2 Landbruk 
 

Skogområdet har lav 
tilvekst. Brukes i dag som 
uttak av stein til knusing for 
egne skogsbilveger). 

Ingen konsekvenser for 
landbruket. 

3 Landskap 

 
Området er ubebygd og 
skogbevokst. Nærmeste 
bolig ligger i dag 800 
meter fra uttaksområdet.  

Det er skog på alle kanter av de 
aktuelle området. 

4 Friluftsliv/grønnstruktur 
 

Tiltaket ligger 600 meter fra 
en etablert turløype i 
området. 

Tiltaket vil ikke medføre noen 
negative konsekvenser for 
friluftslivet i området. 

5 Kulturminner og kulturmiljø 
 

Det er ikke registrert noen 
kulturminner tilknyttet 
parsellen. 

Ingen kjente. 

6 Strandsone 
 

Tiltaket ligger ikke i 
strandsonen. 

Ingen konsekvenser. 

 
Vurdering av samfunnsforhold: 
 Tema 

 
Beskrivelse  Konsekvenser 

7 Sentrums og 
tettstedsutvikling/nærmiljø 

Tiltaket ligger ikke i 
tilknytning til et tettsted. 

Ingen. 

8 Transportbehov, 

kollektivdekning/nærmiljø 
Uttak av masser for salg vil 
naturlig nok øke 
biltrafikken i området noe. 

Noe økt trafikk må påregnes 
som en følge av tiltaket. 
”Kortreist grus” vil på den 
andre siden føre til mindre 
transport fra andre områder. 

9 Forhold for barn og unge 
 

Tiltaket ligger ikke innenfor 
barn og unges 
oppvekstmiljø. 

Ingen konsekvenser. 

10 Næringsliv og sysselsetting 
 

Tiltaket kan gi en liten 
innvirkning på lokal 
sysselsetting. 

Ingen konsekvenser. 

11 Kommunal økonomi og tjenestetilbud 
 

Vil ikke ha noen påvirkning 
på kommunal økonomi 
eller tjenestetilbud. 

Ingen konsekvenser. 

12 Energibehov/løsninger 
 

Ikke aktuelt. Ingen konsekvenser. 

13 Helse 
 

Ikke aktuelt. Ingen konsekvenser. 

14 Universell utforming 
 
 
 

 
 
 

 

Ikke aktuelt. Ingen konsekvenser. 
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ROS-analyse inkl. støy: 
 Tema 

 
Beskrivelse  Konsekvenser 

15 Ekstremvær (vind, flom, nedbør, høy 
vannstand) 
 

Området er omkranset av 
skog. Trær vil naturlig nok 
kunne blåse ned i området 
ved sterk vind. 

Ingen. 

16 Ras/skred 
 

Tiltaket vil kunne medføre 
en liten rasfare. 

Det er en forutsening for tiltaket 
at kanter sikres forsvarlig. 

17 Radonmåling 
 

Ikke utført.  Ukjent. 

18 Uheldig samlokalisering (støy, 

strålning, brann og eksplosjonsfare, 
akutt forurensning, annen forurensning) 

Naboer som bor 800 meter 
og 850 meter unna tiltaket 
vil kunne berøres av støy 
fra uttaket ved vind. 

Noe støy må påregnes som 
følge av tiltaket. 

 
 
Eiers beskrivelse av tiltaket 

Området ble opparbeidet sommeren 2010 etter godkjenning. Første sprengning og knusing ble foretatt 
høsten 2010. Massene brukes i dag på egne skogsbilveger. Arealet som nå er benyttet er på 3,5-4,0 daa.  
 
Grunneier ønsker nå å utvide området for salg av stein og grus til kommunale og fylkeskommunale 
veger. Ved kommersiell drift vil arealet utvides til ca. 9 daa. 
 
Kommunens vurdering av tiltaket 

Grunnier Thomas Stang har tidligere søkt Sør-Odal kommune om å utvide masseuttaket tilknyttet 
eiendommen gnr. 53, bnr. 2. 
 
Formannskapet i Sør-Odal kommune fattet den 17.04.12, sak 046/12, følgende vedtak: 

 
”Under henvisning til plan- og bygningslovens kapittel 12, § 12 – 1, har formannskapet ingen merknader til at 

tiltakshaver Thomas Stang, Maarud Gaard, 2114 Disenå fremmer privat reguleringsplanforslag for utvidelse 

av masseuttaket ved Gubbeskallen i Finnholt. Tiltaket er i sin helhet lokalisert på eiendommen gnr. 53 bnr. 2. 

 

• Det utarbeides privat detaljreguleringsplan for området, jfr. plan- og bygningslovens kapittel 12, § 12 – 

3. Detaljregulering. 

 

• Det må utarbeides planprogram for planen, jfr. plan- og bygningslovens kapittel 4, § 4 – 1. Planprogram. 

(……). 
 
Det foreligger ingen kjente kulturminner i området. Parsellen berøres heller ikke av buffersonen for 
inngrepsfri natur tilknyttet Holtjenn. 
 
Ved vind kan noen naboer berøres av støy fra masseuttaket. 
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Oversiktskart (ukjent målestokk) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tematisk kartutsnitt av tiltaket (ukjent målestokk) 
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Område (inkl. gnr/bnr): 
RU 2 
Gnr. 73, bnr. 2 Øvre Sæter 
Dagens arealbruksformål LNF-område  
Foreslått nytt arealbruksformål Arealformål: Bebyggelse og anlegg 

Underformål: Råsoffutvinning 
Samlet arealstørrelse 

 
Herunder dyrkbar jord 

Ca. 6 daa i fase 1, 20 daa i fase 2. 
Volum: 40 000 m3 
0 daa dyrka jord 

Beskrivelse av arealet 

(Topografi/naturforhold) 
Skogsmark/fjell 

Grunneier Bente D. Aasness 
Fremleggstiller  
Overordnede planer Kommuneplanens arealdel 
Vurdering av miljø og arealressurser: 
 Tema 

 
Beskrivelse  Konsekvenser 

1 Naturverdier/biologisk mangfold 

 
Ligger innen buffersonen 
for inngrepsfri natur 
tilknytet Lønndalshøgda. 

Ingen kjente. 

2 Landbruk 

 
Skogområdet har lav 
tilvekst.  

Ingen konsekvenser for 
landbruket. 

3 Landskap 
 

Området er ubebygd og 
skogbevokst..  

Det er skog på alle kanter av de 
aktuelle området. 

4 Friluftsliv/grønnstruktur 
 

 Tiltaket vil ikke medføre noen 
negative konsekvenser for 
friluftslivet i området. 

5 Kulturminner og kulturmiljø 
 

Det er ikke registrert noen 
kulturminner tilknyttet 
parsellen. 

Ingen kjente. 

6 Strandsone 
 

Tiltaket ligger ikke i 
strandsonen. 

Ingen konsekvenser. 

 
Vurdering av samfunnsforhold: 
 Tema 

 
Beskrivelse  Konsekvenser 

7 Sentrums og 
tettstedsutvikling/nærmiljø 

Tiltaket ligger ikke i 
tilknytning til et tettsted. 

Ingen. 

8 Transportbehov, 
kollektivdekning/nærmiljø 

Uttak av masser for salg vil 
naturlig nok øke 
biltrafikken i området noe. 

Noe økt trafikk må påregnes 
som en følge av tiltaket.. 

9 Forhold for barn og unge 
 

Tiltaket ligger ikke innenfor 
barn og unges 
oppvekstmiljø. 

Ingen konsekvenser. 

10 Næringsliv og sysselsetting 
 

Tiltaket kan gi en liten 
innvirkning på lokal 
sysselsetting. 

Ingen konsekvenser. 

11 Kommunal økonomi og tjenestetilbud 
 

Vil ikke ha noen påvirkning 
på kommunal økonomi 
eller tjenestetilbud. 

Ingen konsekvenser. 

12 Energibehov/løsninger 
 

Ikke aktuelt. Ingen konsekvenser. 

13 Helse 

 
Ikke aktuelt. Ingen konsekvenser. 

14 Universell utforming 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Ikke aktuelt. Ingen konsekvenser. 

 
ROS-analyse inkl. støy: 
 Tema 

 
Beskrivelse  Konsekvenser 

15 Ekstremvær (vind, flom, nedbør, høy 
vannstand) 
 

Området er omkranset av 
skog. Trær vil naturlig nok 

Ingen. 
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 kunne blåse ned i området 
ved sterk vind. 

16 Ras/skred 

 
Tiltaket vil kunne medføre 
en liten rasfare. 

Det er en forutsening for tiltaket 
at kanter sikres forsvarlig. 

17 Radonmåling 
 

Ikke utført.  Ukjent. 

18 Uheldig samlokalisering (støy, 
strålning, brann og eksplosjonsfare, 

akutt forurensning, annen forurensning) 

Det må påregens støy fra 
tiltaket. Det er om lag 250 
meter i luftlinje til 
nærmeste hus. 

Noe støy må påregnes som 
følge av tiltaket. 

 
 

 
Kommunens vurdering av tiltaket 

Grunnier Bente D. Aasness har tidligere søkt Sør-Odal kommune om å utvide masseuttaket tilknyttet 
eiendommen gnr. 73, bnr. 2. 
 
Formannskapet i Sør-Odal kommune fattet den 04.09.12, sak 119/12, følgende vedtak: 

 
”Under henvisning til plan- og bygningslovens kapittel 12, § 12 – 1, har formannskapet ingen merknader til at 

tiltakshaver Bente D. C. Aasness, Sætergrenda, 2114 Disenå fremmer privat reguleringsplanforslag for 

etablering av masseuttak ved Øvre Sæter ved Korsfløyta i Finnholt. Tiltaket er lokalisert på eiendommen gnr. 

73 bnr. 2. 

 

• Det utarbeides privat detaljreguleringsplan for området, jfr. plan- og bygningslovens kapittel 12, § 12 – 

3. Detaljregulering. 

 

• Det må utarbeides planprogram for planen, jfr. plan- og bygningslovens kapittel 4, § 4 – 1. 

Planprogram.(….) 

 

•  Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og 

Foreløpig plantittel: Detaljreguleringsplan, Masseuttak Øvre Sæter. 

 

• Foreløpig PlanID: 0419201203.” 

 
Området ligger innenfor en buffersone for inngrepsfri natur. Et steinbrudd vil føre til bortfall av INON-
området. Det må påregnes støy som et følge av tiltaket. 
 
Tiltaket må utredes nærmere i reguleringsplansaken. 
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Oversiktskart (ukjent målestokk) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tematisk kartutsnitt av tiltaket (ukjent målestokk) 
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Arealer for råstoffutvinning– 

Ikke prioriterte  
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Område (inkl. gnr/bnr): 
RU 3 
Gnr. 31, bnr. 3, 32 og 19 og gnr. 32, bnr. 37 Nordsethagen 
Dagens arealbruksformål LNF-område 
Foreslått nytt arealbruksformål Arealformål: Bebyggelse og anlegg 

Underformål: Råsoffutvinning 
Samlet arealstørrelse 

 
Herunder dyrkbar jord 

Ca. 10-15 daa 
Uttak: 100 000 m3 
0 daa dyrka jord 

Beskrivelse av arealet 

(Topografi/naturforhold) 
Fjell og skog 

Grunneier Tove og Steinar Kristiansen 
Fremleggstiller  
Overordnede planer Kommuneplanens arealdel 
Vurdering av miljø og arealressurser: 
 Tema 

 
Beskrivelse  Konsekvenser 

1 Naturverdier/biologisk mangfold 

 
Ingen kjente. Ingen kjente. 

2 Landbruk 
 

Tiltaket ligger innenfor et 
skogsområde. Området er 
ikke dyrkbart. 

Tap av skogsmark. 

3 Landskap 
 

Området er ubebygd og 
skogbevokst.  

Landskapet vil påvirkes som 
følge av tiltaket. 

4 Friluftsliv/grønnstruktur 
 

Det går en etablert 
skiløype i planområdet. 

 

5 Kulturminner og kulturmiljø 
 

Det er ikke registrert noen 
kulturminner tilknyttet 
parsellen. 

Ingen kjente. 

6 Strandsone 
 

Tiltaket ligger ikke i 
strandsonen. 

Ingen konsekvenser. 

 
Vurdering av samfunnsforhold: 
 Tema 

 
Beskrivelse  Konsekvenser 

7 Sentrums og 
tettstedsutvikling/nærmiljø 

Tiltaket ikke i direkte 
tilknytning til noe tettsted. 

Ingen. 

8 Transportbehov, 

kollektivdekning/nærmiljø 
Uttak av masser for salg vil 
naturlig nok øke 
tungtrafikken i området 
iområdet noe. 

Økt trafikk må påregnes som en 
følge av tiltaket. ”Kortreist 
grus” vil på den andre siden 
føre til mindre transport fra 
andre områder. 

9 Forhold for barn og unge 
 

Tiltaket ligger 250 m fra 
Hagaberget byggefelt. 

 

10 Næringsliv og sysselsetting 
 

Tiltaket kan gi en liten 
innvirkning på lokal 
sysselsetting. 

Ingen konsekvenser. 

11 Kommunal økonomi og tjenestetilbud 
 

Vil ikke ha noen påvirkning 
på kommunal økonomi 
eller tjenestetilbud. 

Ingen konsekvenser. 

12 Energibehov/løsninger 
 

Ikke aktuelt. Ingen konsekvenser. 

13 Helse 

 
Ikke aktuelt. Ingen konsekvenser. 

14 Universell utforming 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Ikke aktuelt. Ingen konsekvenser. 

 
ROS-analyse inkl. støy: 
 Tema 

 
Beskrivelse  Konsekvenser 

15 Ekstremvær (vind, flom, nedbør, høy 
vannstand) 
 

Området er omkranset av 
skog. Trær vil naturlig nok 

Ingen. 
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 kunne blåse ned i området 
ved sterk vind. 

16 Ras/skred 

 
Tiltaket vil kunne medføre 
en liten rasfare. 

Det er en forutsening for tiltaket 
at kanter sikres forsvarlig. 

17 Radonmåling 
 

Ikke utført.  Ukjent. 

18 Uheldig samlokalisering (støy, 
strålning, brann og eksplosjonsfare, 

akutt forurensning, annen forurensning) 

Naboer som bor 250 meter 
unna tiltaket vil kunne 
berøres av støy fra uttaket. 

Noe støy må påregnes som 
følge av tiltaket. 

 
 
Kommunens vurdering av tiltaket 

Tove og Steinar Kristiansen har tidligere søkt Sør-Odal kommune om å utvide masseuttaket tilknyttet 
eiendommen Nordsethagen, gnr. 31, bnr. 3, 32 og 19 og gnr. 32, bnr. 37. 
 
Massene skal brukes selges til kommersielle aktører som skal bruke massene i lokale vegprosjekter. 
 
Formannskapet i Sør-Odal kommune fattet den 04.09.12, sak 120/12, følgende vedtak: 
 
”Under henvisning til plan- og bygningslovens kapittel 12, § 12 – 1, har formannskapet ingen merknader til at 

tiltakshaver Tove og Steinar Kristiansen, Nordsethagen, 2110 Slåstad fremmer privat reguleringsplanforslag 

for etablering av midlertidig masseuttak ved Nordsethagen gård på Slåstad. Tiltaket er planlagt lokalisert 

innenfor eiendommene gnr. 31 bnr. 3, bnr. 32 gnr. 32 bnr. 19 og gnr. 32 bnr. 37, jfr. vedlagt kartutsnitt. 

  

• Det utarbeides privat detaljreguleringsplan for området, jfr. plan- og bygningslovens kapittel 12, § 12 – 

3. Detaljregulering. 

 

• Det må utarbeides planprogram for planen, jfr. plan- og bygningslovens kapittel 4, § 4 – 1. Planprogram 

(….).  

 

• Foreløpig plantittel: Detaljreguleringsplan, Masseuttak Nordsethagen. 

 

• Foreløpig PlanID: 0419201204.” 

 
Det foreligger ingen kjente kulturminner i området. Det går en skiløype innenfor det planlagte 
masseuttaket. 
 
Naboer berøres av støy fra masseuttaket. Det må påregnes mer tung trafikk i området som følge av 
tiltaket. Dette må utredes nærmere i detaljreguleringen. 
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Områder avsatt til spredt 
bebyggelse 

Prioriterte 
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Område (inkl. gnr/bnr): 

LNFB 1 
Spredt bebyggelse Disenå 
Dagens arealbruksformål LNFB 1 
Foreslått nytt arealbruksformål Arealformål: LNFB 

Underformål: Areal med spredt boligbebyggelse 
Samlet arealstørrelse 

 
Herunder dyrkbar jord 

Ca. 1 650 daa (grønt område temakart) 
 
0 daa 

Beskrivelse av arealet 

(Topografi/naturforhold) 
Varierende topografi og naturforhold 

Grunneier Flere 
Fremleggstiller Sør-Odal kommune 
Overordnede planer Kommuneplanens arealdel 
Vurdering av miljø og arealressurser: 
 Tema 

 
Beskrivelse  Konsekvenser 

1 Naturverdier/biologisk mangfold 

 
Ingen kjente verdier. Ingen. 

2 Landbruk 
 

Det skal søkes andre 
løsninger enn å legge nye 
boliger på dyrket mark. 

Ingen. 

3 Landskap 
 

Landskapet vil kunne 
endres noe ved eventuell 
ny utbygging. 

Landskapet vil kunne endres 
noe ved eventuell ny 
utbygging. 

4 Friluftsliv/grønnstruktur 
 

Nye boliger skal ikke 
legges til hinder for 
friluftsliv eller 
grønnstrukturer. 

Ingen. 

5 Kulturminner og kulturmiljø 

 
Nye boliger skal ikke 
legges slik at de kommer i 
konflikt med kulturminner 
eller kulturmiljøer. 

Ingen. 

6 Strandsone 
 

Tiltaket ligger ikke i 
strandsonen. 

Ingen. 

 
Vurdering av samfunnsforhold: 
 Tema 

 
Beskrivelse  Konsekvenser 

7 Sentrums og 
tettstedsutvikling/nærmiljø 

Nye boliger i området vil 
kunne være med på å 
utvikle nærmiljøet. 

Kan gi positive konsekvenser. 

8 Transportbehov, 
kollektivdekning/nærmiljø 

Nye boliger vil naturlig øke 
trafikken  i området. 

Noe økt trafikk må påregnes. 

9 Forhold for barn og unge 

 
Nye boliger må legges slik 
at de ikke går på 
bekostning av barn og 
unges oppvekstmiljøer i 
området. 

Ingen. 

10 Næringsliv og sysselsetting 
 

Tiltaket kan føre til økt 
sysselsetting i byggefasen 
og flere nye arbeidsplasser 
i kommunen. 

Kan gi positive effekter. 

11 Kommunal økonomi og tjenestetilbud 

 
Tiltaket kan føre til økt 
sysselsetting i byggefasen 
og flere nye arbeidsplasser 
i kommunen. 

Kan gi positive effekter. 

12 Energibehov/løsninger 
 

Ikke utredet. Ukjent. 

13 Helse 

 
Nærhet til friluftsarealer. 
 
 

Positive. 

14 Universell utforming 

 
 

Ikke utredet. Ukjent. 

 
ROS-analyse inkl. støy: 
 Tema 

 
Beskrivelse  Konsekvenser 

15 Ekstremvær (vind, flom, nedbør, høy Ingen kjente faktorer. Ingen kjente. 
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3vannstand) 
 

16 Ras/skred 

 
Ingen kjent fare. Ingen kjente. 

17 Radonmåling 
 

Ikke målt. Ukjent. 

18 Uheldig samlokalisering (støy, 
strålning, brann og eksplosjonsfare, 

akutt forurensning, annen forurensning) 

Ingen kjente. Ingen kjente. 

 
 
Kommunens vurdering av tiltaket 

Det er tilgang på kommunalt vann i området. 
Det er gode muligheter for å opprette nye avkjørsler. 
Det finnes kulturminner i området.  

 
Oversiktskart (ukjent målestokk) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tematisk kartutsnitt av tiltaket (ukjent målestokk).                Vann og avløp 
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Område (inkl. gnr/bnr): 
LNFB 2  
Spredt bebyggelse Ullern 
Dagens arealbruksformål LNF 
Foreslått nytt arealbruksformål Arealformål: LNFB 

Underformål: Areal med spredt boligbebyggelse 
Samlet arealstørrelse 
 
Herunder dyrkbar jord 

6511 daa 
 
 

Beskrivelse av arealet 

(Topografi/naturforhold) 
Varierende naturforhold og topografi 

Grunneier Flere 
Fremleggstiller Sør-Odal kommune 
Overordnede planer Kommuneplanens arealdel 
Vurdering av miljø og arealressurser: 
 Tema 

 
Beskrivelse  Konsekvenser 

1 Naturverdier/biologisk mangfold 

 
Det finnes naturverdier 
innenfor området. Det må 
tas hensyn til disse før det 
han gis tillatelse til 
utbygging. 

Dersom det tas hensyn til 
naturverdiene vil det ikke være 
noen konsekvenser for disse 
verdiene. 

2 Landbruk 
 

Det skal søkes andre 
løsninger enn å legge nye 
boliger på dyrket mark. 

Spredt boligbebyggelse kan ha 
negative konsekvenser for 
landbruket ved tap av LNF-
arealer eller ved 
nærføringsproblematikk. 

3 Landskap 
 

Landskapet vil kunne 
endres noe ved en 
eventuell ny utbygging. 

Landskapet vil kunne endres 
noe ved en eventuell ny 
utbygging. 

4 Friluftsliv/grønnstruktur 
 

Nye boliger skal ikke 
legges til hinder for 
friluftsliv eller 
grønnstrukturer. 

Ingen. 

5 Kulturminner og kulturmiljø 
 

Nye boliger skal ikke 
legges slik at de kommer i 
konflikt med kulturminner 
eller kulturmiljøer. 

Ingen. 

6 Strandsone 

 
Tiltaket ligger ikke i 
strandsonen. 

Ingen. 

 
Vurdering av samfunnsforhold: 
 Tema 

 
Beskrivelse  Konsekvenser 

7 Sentrums og 

tettstedsutvikling/nærmiljø 
Nye boliger i området vil 
kunne være med på å 
utvikle nærmiljøet. 

Kan gi positive konsekvenser. 

8 Transportbehov, 

kollektivdekning/nærmiljø 
Nye boliger vil naturlig øke 
trafikken i området. 

Noe økt trafikk må påregnes. 

9 Forhold for barn og unge 
 

Nye boliger må legges slik 
at de ikke går på 
bekostning av barn og 
unges oppvekstmiljøer i 
området. 

Ingen. 

10 Næringsliv og sysselsetting 
 

Tiltaket kan føre til økt 
sysselsetting i byggefasen 
og flere nye arbeidsplasser 
i kommunen. 

 

11 Kommunal økonomi og tjenestetilbud 
 

Tiltaket kan føre til økt 
sysselsetting i byggefasen 
og flere nye arbeidsplasser 
i kommunen. 

Kan gi positive effekter. 

12 Energibehov/løsninger 

 
Ikke utredet. Ukjent. 

13 Helse 
 

Nærhet til friluftsarealer. 
 
 

Positive. 

14 Universell utforming 
 

Ikke utredet. Ukjent. 
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ROS-analyse inkl. støy: 
 Tema 

 

Beskrivelse  Konsekvenser 

15 Ekstremvær (vind, flom, nedbør, høy 
vannstand) 

 

Ingen kjente faktorer. Ingen kjente. 

16 Ras/skred 
 

Ingen kjent fare. Ingen kjente. 

17 Radonmåling 
 

Ikke målt. Ukjent. 

18 Uheldig samlokalisering (støy, 
strålning, brann og eksplosjonsfare, 
akutt forurensning, annen forurensning) 

Fv. 286 går gjennom 
området. Nye boliger bør 
ikke lokaliseres innenfor 
gul støysone. 

Ingen kjente. 

 
Kommunens vurdering av tiltaket 

Det er tilgang på kommunalt vann i området, begrenset tilgang på kommunalt avløp. 
Det er gode muligheter for å opprette nye avkjørsler. 
Det finnes kulturminner og det må tas naturmangfoldshensyn i området. Det skal heller ikke bygges på 
dyrka jord. 
 

 
Oversiktskart (ukjent målestokk) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Tematisk kartutsnitt av tiltaket (ukjent målestokk) 
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Område (inkl. gnr/bnr): 

LNFB 4 
Spredt bebyggelse Oppstad 
Dagens arealbruksformål LNF 
Foreslått nytt arealbruksformål Arealformål: LNFB 

Underformål: Areal med spredt boligbebyggelse 
Samlet arealstørrelse 

 
Herunder dyrkbar jord 

Ca. 260 daa (grønt område temakart) 
 
Ca. 58 daa 

Beskrivelse av arealet 

(Topografi/naturforhold) 
Varierende natur og topografi. 

Grunneier Flere 
Fremleggstiller Sør-Odal kommune 
Overordnede planer Kommuneplanens arealdel 
Vurdering av miljø og arealressurser: 
 Tema 

 
Beskrivelse  Konsekvenser 

1 Naturverdier/biologisk mangfold 

 
Ingen kjente verdier. Ingen kjente. 

2 Landbruk 
 

Deler av arealet består av 
dyrkbar mark. Nye boliger 
bør fortrinnsvis legges 
utenfor disse områdene. 

Ingen. 

3 Landskap 

 
Landskapet vil kunne 
endres noe ved eventuell 
ny utbygging. 

Landskapet vil kunne endres 
noe ved eventuell ny 
utbygging. 

4 Friluftsliv/grønnstruktur 

 
Nye boliger skal ikke 
legges til hinder for 
friluftsliv eller 
grønnstrukturer. 

Ingen. 

5 Kulturminner og kulturmiljø 
 

Nye boliger skal ikke 
legges slik at de kommer i 
konflikt med kulturminner 
eller kulturmiljøer. 

Ingen. 

6 Strandsone 
 

Tiltaket ligger ikke i 
strandsonen. 

Ingen. 

 
Vurdering av samfunnsforhold: 
 Tema 

 
Beskrivelse  Konsekvenser 

7 Sentrums og 
tettstedsutvikling/nærmiljø 

Nye boliger i området vil 
kunne være med på å 
utvikle nærmiljøet. 

Kan gi positive konsekvenser. 

8 Transportbehov, 
kollektivdekning/nærmiljø 

Nye boliger vil naturlig øke 
trafikken i området. 

Noe økt trafikk må påregnes. 

9 Forhold for barn og unge 
 

Nye boliger må legges slik 
at de ikke går på 
bekostning av barn og 
unges oppvekstmiljøer i 
området. 

Ingen. 

10 Næringsliv og sysselsetting 

 
Tiltaket kan føre til økt 
sysselsetting i byggefasen 
og flere nye arbeidsplasser 
i kommunen. 

Kan gi positive effekter. 

11 Kommunal økonomi og tjenestetilbud 
 

Tiltaket kan føre til økt 
sysselsetting i byggefasen 
og flere nye arbeidsplasser 
i kommunen. 

Kan gi positive effekter. 

12 Energibehov/løsninger 
 

Ikke utredet. Ukjent. 

13 Helse 
 

Nærhet til friluftsarealer. 
 
 

Positive. 

14 Universell utforming 
 
 

Ikke utredet. Ukjent. 
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ROS-analyse inkl. støy: 
 Tema 

 
Beskrivelse  Konsekvenser 

15 Ekstremvær (vind, flom, nedbør, høy 
vannstand) 
 

Ingen kjente faktorer. Ingen kjente. 

16 Ras/skred 
 

Ingen kjent fare. Ingen kjente. 

17 Radonmåling 

 
Ikke målt. Ukjent. 

18 Uheldig samlokalisering (støy, 
strålning, brann og eksplosjonsfare, 

akutt forurensning, annen forurensning) 

Ingen kjente. Ingen kjente. 

 
 
Kommunens vurdering av tiltaket 

Muligheter for kommunalt vann. 
Noe dyrkbar mark i området. Tillatelse til spredt bebyggelse bør gis utenom disse områdene. 
 

 
Oversiktskart (ukjent målestokk) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tematisk kartutsnitt av tiltaket (ukjent målestokk)                 Vann og avløp 
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Område (inkl. gnr/bnr): 

LNFB 5  
Spredt bebyggelse Slåstad 
Dagens arealbruksformål LNF 
Foreslått nytt arealbruksformål Arealformål: LNFB 

Underformål: Areal med spredt boligbebyggelse 
Samlet arealstørrelse 

 
Herunder dyrkbar jord 

1 853 daa (grønt område temakart). 
 
 

Beskrivelse av arealet 

(Topografi/naturforhold) 
Varierende naturforhold og topografi. 

Grunneier Flere 
Fremleggstiller Sør-Odal kommune 
Overordnede planer Kommuneplanens arealdel 
Vurdering av miljø og arealressurser: 
 Tema 

 

Beskrivelse  Konsekvenser 

1 Naturverdier/biologisk mangfold 
 

Det finnes naturverdier 
innenfor området. Det må 
tas hensyn til disse før det 
kan gis tillatelse til 
utbygging. 

Ingen, hvis det tas nødvendige 
hensyn. 

2 Landbruk 
 

Det skal søkes andre 
løsninger enn å legge nye 
boliger på dyrket mark. 

Spredt boligbebyggelse kan ha 
negative konsekvenser for 
landbruket ved tap av LNF-
arealer eller ved 
nærføringsproblematikk. 

3 Landskap 

 
Landskapet vil kunne 
endres noe ved eventuell 
ny utbygging. 

Landskapet vil kunne endres 
noe ved eventuell ny 
utbygging. 

4 Friluftsliv/grønnstruktur 

 
Nye boliger skal ikke 
legges til hinder for 
friluftsliv eller 
grønnstrukturer. 

Ingen. 

5 Kulturminner og kulturmiljø 
 

Nye boliger skal ikke 
legges slik at de kommer i 
konflikt med kulturminner 
eller kulturmiljøer. 

Ingen. 

6 Strandsone 
 

Området grenser mot 
Dølisjøen. 

Det må ikke gis tillatelse til 
bygging innenfor 100 
meterssonen.  

Vurdering av samfunnsforhold: 
 Tema 

 

Beskrivelse  Konsekvenser 

7 Sentrums og 
tettstedsutvikling/nærmiljø 

Nye boliger i området vil 
kunne være med på å 
utvikle nærmiljøet. 

Kan gi positive effekter 

8 Transportbehov, 

kollektivdekning/nærmiljø 
Nye boliger vil naturlig øke 
trafikken i området. 

Noe økt trafikk må påpåregnes. 

9 Forhold for barn og unge 
 

Nye boliger må legges slik 
at de ikke går på 
bekostning av barn og 
unges oppvekstmiljøer i 
området. 

Ingen hvis det tas nødvendige 
hensyn. 

10 Næringsliv og sysselsetting 
 

Tiltaket kan føre til økt 
sysselsetting i byggefasen 
og flere nye arbeidsplasser 
i kommunen. 

Kan gi positive konsekvenser. 

11 Kommunal økonomi og tjenestetilbud 
 

Tiltaket kan føre til økt 
sysselsetting i byggefasen 
og flere nye arbeidsplasser 
i kommunen. 

Kan gi positive effekter. 

12 Energibehov/løsninger 
 

Ikke utredet. Ukjent. 

13 Helse 
 

Nærhet til friluftsarealer, 
butikk og sosial 
infrastruktur. 
 
 

Positive. 
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14 Universell utforming 
 
 

Ikke utredet. Ukjent. 
 
  

ROS-analyse inkl. støy: 
 Tema 

 

Beskrivelse  Konsekvenser 

15 Ekstremvær (vind, flom, nedbør, høy 
vannstand) 

 

Ingen kjente faktorer. Ingen kjente. 

16 Ras/skred 
 

Ingen kjent fare. Ingen kjente. 

17 Radonmåling 
 

Ikke målt. Ukjent. 

18 Uheldig samlokalisering (støy, 
strålning, brann og eksplosjonsfare, 
akutt forurensning, annen forurensning) 

Fv. 209 og 285 går 
igjennom området. Nye 
boliger bør ikke legges 
innenfor gul støysone. 

Ingen kjente. 

 
Kommunens vurdering av tiltaket 
Det er noe tilgang til kommunalt avløp i området. 
 
Det er registrert inn noen kulturminner og viktige naturmangfoldhensyn i området. Det skal ikke bygges i 
100-meterssonen mot Dølisjøen. Det skal heller ikke gis tillatelse til å bygge på dyrket mark. 
 
Oversiktskart (ukjent målestokk) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tematisk kartutsnitt av tiltaket (ukjent målestokk)       Vann og avløp 
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Område (inkl. gnr/bnr): 

LNFB 6  
Spredt boligbebyggelse Sander  
Dagens arealbruksformål LNF 
Foreslått nytt arealbruksformål Arealformål: LNFB 

Underformål: Areal med spredt boligbebyggelse 
Samlet arealstørrelse 
 
Herunder dyrkbar jord 

3 669 daa (grønne områder på temakart) 
 
 

Beskrivelse av arealet 

(Topografi/naturforhold) 
Varierende topografi og naturforhold 

Grunneier Flere 
Fremleggstiller Sør-Odal kommune 
Overordnede planer Kommuneplanens arealdel 
Vurdering av miljø og arealressurser: 
 Tema 

 
Beskrivelse  Konsekvenser 

1 Naturverdier/biologisk mangfold 

 
Det finnes naturverdier 
innenfor området. Det må 
tas hensyn til disse før det 
han gis tillatelse til 
utbygging. 

Ingen, hvis det tas nødvendige 
hensyn. 

2 Landbruk 
 

Tiltaket berører ikke dyrket 
mark. 

Spredt boligbebyggelse kan ha 
negative konsekvenser for 
landbruket ved tap av LNF-
arealer eller ved 
nærføringsproblematikk. 

3 Landskap 
 

Landskapet vil kunne 
endres noe ved eventuell 
ny utbygging. 

Landskapet vil kunne endres 
noe ved eventuell ny 
utbygging. 

4 Friluftsliv/grønnstruktur 
 

Nye boliger skal ikke 
legges til hinder for 
friluftsliv eller 
grønnstrukturer. 

Ingen, hvis det tas nødvendige 
hensyn. 

5 Kulturminner og kulturmiljø 
 

Nye boliger skal ikke 
legges slik at de kommer i 
konflikt med kulturminner 
eller kulturmiljøer. 

Ingen, hvis det tas nødvendige 
hensyn. 

6 Strandsone 

 
Tiltaket ligger ikke i 
strandsonen. 

Ingen, hvis det tas nødvendige 
hensyn.  

Vurdering av samfunnsforhold: 
 Tema 

 

Beskrivelse  Konsekvenser 

7 Sentrums og 
tettstedsutvikling/nærmiljø 

Nye boliger i området vil 
kunne være med på å 
utvikle nærmiljøet. 

Kan gi positive konsekvenser. 

8 Transportbehov, 

kollektivdekning/nærmiljø 
Nye boliger vil naturlig øke 
trafikken i området. 

Noe økt trafikk må påregnes. 

9 Forhold for barn og unge 
 

Nye boliger må legges slik 
at de ikke går på 
bekostning av barn og 
unges oppvekstmiljøer i 
området. Nærhet til sosial 
infrastruktur som 
barnehage og skole. 

Ingen, hvis det tas nødvendige 
hensyn. 

10 Næringsliv og sysselsetting 
 

Tiltaket kan føre til økt 
sysselsetting i byggefasen 
og flere nye arbeidsplasser 
i kommunen. 

 

11 Kommunal økonomi og tjenestetilbud 

 
Tiltaket kan føre til økt 
sysselsetting i byggefasen 
og flere nye arbeidsplasser 
i kommunen. 

Kan gi positive effekter. 

12 Energibehov/løsninger 
 

Ikke utredet. Ukjent. 

13 Helse 
 

Nærhet til friluftsarealer. 
 
 

Positive. 

14 Universell utforming Ikke utredet. Ukjent. 
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ROS-analyse inkl. støy: 
 Tema 

 

Beskrivelse  Konsekvenser 

15 Ekstremvær (vind, flom, nedbør, høy 
vannstand) 

 

Ingen kjente faktorer. Ingen kjente. 

16 Ras/skred 
 

Ingen kjent fare. Ingen kjente. 

17 Radonmåling 
 

Ikke målt. Ukjent. 

18 Uheldig samlokalisering (støy, 
strålning, brann og eksplosjonsfare, 
akutt forurensning, annen forurensning) 

Det går en høyspentlinje 
over området. Nye boliger 
må ikke legges innenfor 
gul støysone tilknyttet veg. 

Det må tas hensyn til 
høyspentlinjen. 

 
 
Kommunens vurdering av tiltaket 

Det er tilgang til kommunalt vann i området. 
Området berøres av kulturminner og etablerte turstier. Det er også viktige naturverdier i området. 
Mye boliger må ikke legge på dyrka mark. 
 
 
Oversiktskart (ukjent målestokk) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Tematisk kartutsnitt av tiltaket (ukjent målestokk)   
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Område (inkl. gnr/bnr): 
LNFB 8  
Spredt bebyggelse Galterud 
Dagens arealbruksformål LNF 
Foreslått nytt arealbruksformål Arealformål: LNFB 

Underformål: Areal med spredt boligbebyggelse 
Samlet arealstørrelse 
 
Herunder dyrkbar jord 

5 189 daa (grønt område temakart) 
 
 

Beskrivelse av arealet 

(Topografi/naturforhold) 
Varierende topografi og naturforhold. 

Grunneier Flere 
Fremleggstiller Sør-Odal kommune 
Overordnede planer Kommuneplanens arealdel 
Vurdering av miljø og arealressurser: 
 Tema 

 
Beskrivelse  Konsekvenser 

1 Naturverdier/biologisk mangfold 

 
Det finnes naturverdier 
innenfor området. Det må 
tas hensyn til disse før det 
han gis tillatelse til 
utbygging. 

Ingen, hvis det tas nødvendige 
hensyn. 

2 Landbruk 
 

Det skal søkes andre 
løsninger enn å legge nye 
boliger på dyrkbar mark 
og dyrket mark. 

Spredt boligbebyggelse kan ha 
negative konsekvenser for 
landbruket ved tap av LNF-
arealer eller ved 
nærføringsproblematikk. 

3 Landskap 
 

Landskapet vil kunne 
endres noe ved eventuell 
ny utbygging. 

Landskapet vil kunne endres 
noe ved eventuell ny 
utbygging. 

4 Friluftsliv/grønnstruktur 
 

Nye boliger skal ikke 
legges til hinder for 
friluftsliv eller 
grønnstrukturer. 

Ingen, hvis det tas nødvendige 
hensyn. 

5 Kulturminner og kulturmiljø 
 

Nye boliger skal ikke 
legges slik at de kommer i 
konflikt med kulturminner 
eller kulturmiljøer. 

Ingen. 

6 Strandsone 

 
Tiltaket ligger ikke i 
strandsonen. 

Ingen. 

 
Vurdering av samfunnsforhold: 
 Tema 

 
Beskrivelse  Konsekvenser 

7 Sentrums og 

tettstedsutvikling/nærmiljø 
Nye boliger i området vil 
kunne være med på å 
utvikle nærmiljøet. 

Kan gi positive konsekvenser. 

8 Transportbehov, 

kollektivdekning/nærmiljø 
Nye boliger vil naturlig øke 
trafikken i området. 

Noe økt trafikk påpåregnes. 

9 Forhold for barn og unge 
 

Nye boliger må legges slik 
at de ikke går på 
bekostning av barn og 
unges oppvekstmiljøer i 
området. 

Ingen, hvis det tas nødvendige 
hensyn. 

10 Næringsliv og sysselsetting 
 

Tiltaket kan føre til økt 
sysselsetting i byggefasen 
og flere nye arbeidsplasser 
i kommunen. 

Kan gi positive effekter. 

11 Kommunal økonomi og tjenestetilbud 
 

Tiltaket kan føre til økt 
sysselsetting i byggefasen 
og flere nye arbeidsplasser 
i kommunen. 

Kan gi positive effekter. 

12 Energibehov/løsninger 

 
Ikke utredet. Ukjent. 

13 Helse 
 

Nærhet til friluftsarealer. 
 
 

Positive. 

14 Universell utforming 
 

Ikke utredet. Ukjent. 
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ROS-analyse inkl. støy: 
 Tema 

 

Beskrivelse  Konsekvenser 

15 Ekstremvær (vind, flom, nedbør, høy 
vannstand) 

 

Ingen kjente faktorer. Ingen kjente. 

16 Ras/skred 
 

Ingen kjent fare. Ingen kjente. 

17 Radonmåling 
 

Ikke målt. Ukjent. 

18 Uheldig samlokalisering (støy, 
strålning, brann og eksplosjonsfare, 
akutt forurensning, annen forurensning) 

Det går en høyspentlinje 
over området. 

Det må tas hensyn til 
høyspentlinjen. 

 
Kommunens vurdering av tiltaket 

Området består av noe dyrket og dyrkbar mark og har spredte kulturminner og kjente naturverdier. 
Spredt bebyggelse i området må tilpasses dette. 
Kommunalt vann og avløp tilgjenglig i deler av området. 
 
 

Oversiktskart (ukjent 
målestokk) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Tematisk kartutsnitt av tiltaket (ukjent målestokk)                    
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Område (inkl. gnr/bnr): 

LNFB 9  
Spredt bebyggelse Fulu 
Dagens arealbruksformål LNF 
Foreslått nytt arealbruksformål Arealformål: LNFB 

Underformål: Areal med spredt boligbebyggelse 
Samlet arealstørrelse 
 

Herunder dyrkbar jord 

Ca.500 daa (grønt område temakart) 
 
En andel av området består av dyrkbar mark. 

Beskrivelse av arealet 

(Topografi/naturforhold) 
Varierende topografi og naturforhold. 

Grunneier Flere 
Fremleggstiller Sør-Odal kommune 
Overordnede planer Kommuneplanens arealdel 
Vurdering av miljø og arealressurser: 
 Tema 

 
Beskrivelse  Konsekvenser 

1 Naturverdier/biologisk mangfold 
 

Ingen kjente verdier. Ingen. 

2 Landbruk 
 

Det skal søkes andre 
løsninger enn å legge nye 
boliger på dyrbar mark. 

Ingen. 

3 Landskap 
 

Landskapet vil kunne 
endres noe ved eventuell 
ny utbygging. 

Landskapet vil kunne endres 
noe ved eventuell ny 
utbygging. 

4 Friluftsliv/grønnstruktur 
 

Nye boliger skal ikke 
legges til hinder for 
friluftsliv eller 
grønnstrukturer. 

Ingen. 

5 Kulturminner og kulturmiljø 
 

Nye boliger skal ikke 
legges slik at de kommer i 
konflikt med kulturminner 
eller kulturmiljøer. 

Ingen. 

6 Strandsone 

 
Tiltaket ligger ikke i 
strandsonen. 

Ingen. 

 
Vurdering av samfunnsforhold: 
 Tema 

 

Beskrivelse  Konsekvenser 

7 Sentrums og 
tettstedsutvikling/nærmiljø 

Nye boliger i området vil 
kunne være med på å 
utvikle nærmiljøet. 

Kan gi positive konsekvenser. 

8 Transportbehov, 
kollektivdekning/nærmiljø 

Nye boliger vil naturlig øke 
trafikken i området. 

Noe økt trafikk må påregnes. 

9 Forhold for barn og unge 
 

Nye boliger må legges slik 
at de ikke går på 
bekostning av barn og 
unges oppvekstmiljøer i 
området. 

Ingen. 

10 Næringsliv og sysselsetting 
 

Tiltaket kan føre til økt 
sysselsetting i byggefasen 
og flere nye arbeidsplasser 
i kommunen. 

Kan gi positive effekter. 

11 Kommunal økonomi og tjenestetilbud 
 

Tiltaket kan føre til økt 
sysselsetting i byggefasen 
og flere nye arbeidsplasser 
i kommunen. 

Kan gi positive effekter. 

12 Energibehov/løsninger 
 

Ikke utredet. Ukjent. 

13 Helse 
 

Nærhet til friluftsarealer. 
 
 

Positive. 

14 Universell utforming 
 

 
 
 
 

 
 

Ikke utredet. Ukjent. 
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ROS-analyse inkl. støy: 
 Tema 

 
Beskrivelse  Konsekvenser 

15 Ekstremvær (vind, flom, nedbør, høy 
vannstand) 
 

Ingen kjente faktorer. Ingen kjente. 

16 Ras/skred 
 

Ingen kjent fare. Ingen kjente. 

17 Radonmåling 

 
Ikke målt. Ukjent. 

18 Uheldig samlokalisering (støy, 
strålning, brann og eksplosjonsfare, 

akutt forurensning, annen forurensning) 

Ingen kjente. Ingen kjente. 

 
Kommunens vurdering av tiltaket 

Området består av noe dyrkbar mark og har spredte kulturminner. Spredt bebyggelse i området må 
tilpasses dette. 
 
Kommunalt vann tilgjenglig. 

 
 
Oversiktskart (ukjent målestokk) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tematisk kartutsnitt av tiltaket (ukjent målestokk)    Vann og avløp 
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Område (inkl. gnr/bnr): 
LNFB 10 
Grimslandsvatnet 
Dagens arealbruksformål LNF 
Foreslått nytt arealbruksformål Arealformål: LNF B 

Underformål: Areal med spredt boligbebyggelse 
Samlet arealstørrelse 

 
Herunder dyrkbar jord 

Ca. 625 daa (grønt område temakart) 
 
En svært liten andel av arealet er dyrkbar mark. 

Beskrivelse av arealet 

(Topografi/naturforhold) 
Varierende topografi og naturforhold. 

Grunneier Flere 
Fremleggstiller Sør-Odal kommune 
Overordnede planer Kommuneplanens arealdel 
Vurdering av miljø og arealressurser: 
 Tema 

 
Beskrivelse  Konsekvenser 

1 Naturverdier/biologisk mangfold 

 
Ingen kjente verdier. Ingen. 

2 Landbruk 
 

Tiltaket berører ikke dyrket 
eller dyrkbar mark. 

Ingen. 

3 Landskap 
 

Landskapet vil kunne 
endres noe ved eventuell 
ny utbygging. 

Landskapet vil kunne endres 
noe ved eventuell ny 
utbygging. 

4 Friluftsliv/grønnstruktur 
 

Nye boliger skal ikke 
legges til hinder for 
friluftsliv eller 
grønnstrukturer. 

Ingen. 

5 Kulturminner og kulturmiljø 
 

Nye boliger skal ikke 
legges slik at de kommer i 
konflikt med kulturminner 
eller kulturmiljøer. 

Ingen. 

6 Strandsone 

 
Det er lagt inn en 50 m 
buffersone mot 
Grimslandsvatnet 

Det skal legges tilrette for 
allmennhetens ferdsel i 
området.  

Vurdering av samfunnsforhold: 
 Tema 

 
Beskrivelse  Konsekvenser 

7 Sentrums og 
tettstedsutvikling/nærmiljø 

Nye boliger i området vil 
kunne være med på å 
utvikle nærmiljøet. 

Kan gi positive konsekvenser. 

8 Transportbehov, 
kollektivdekning/nærmiljø 

Nye boliger vil naturlig øke 
trafikken i området. 

Noe økt trafikk må påregnes. 

9 Forhold for barn og unge 

 
Nye boliger må legges slik 
at de ikke går på 
bekostning av barn og 
unges oppvekstmiljøer i 
området. 

Ingen. 

10 Næringsliv og sysselsetting 
 

Tiltaket kan føre til økt 
sysselsetting i byggefasen 
og flere nye arbeidsplasser 
i kommunen. 

Kan gi positive effekter. 

11 Kommunal økonomi og tjenestetilbud 

 
Tiltaket kan føre til økt 
sysselsetting i byggefasen 
og flere nye arbeidsplasser 
i kommunen. 

Kan gi positive effekter. 

12 Energibehov/løsninger 
 

Ikke utredet. Ukjent. 

13 Helse 

 
Nærhet til friluftsarealer. 
 
 

Positive. 

14 Universell utforming 

 
 
 

 
 
 

Ikke utredet. Ukjent. 
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ROS-analyse inkl. støy: 
 Tema 

 

Beskrivelse  Konsekvenser 

15 Ekstremvær (vind, flom, nedbør, høy 
vannstand) 

 

Ingen kjente faktorer. Ingen kjente. 

16 Ras/skred 
 

Ingen kjent fare. Ingen kjente. 

17 Radonmåling 
 

Ikke målt. Ukjent. 

18 Uheldig samlokalisering (støy, 
strålning, brann og eksplosjonsfare, 
akutt forurensning, annen forurensning) 

Ingen kjente. Ingen kjente. 

 
 
Kommunens vurdering av tiltaket 

Området har spredte kulturminner. Spredt bebyggelse i området må tilpasses dette. 
 
Kommunalt vann og delvis avløp er tilgjenglig i området. 

 
 
Oversiktskart (ukjent målestokk) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tematisk kartutsnitt av tiltaket (ukjent målestokk)    Vann og avløp 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Område (inkl. gnr/bnr): 
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LNFB 11 
Skarnes 
Dagens arealbruksformål NLF område - skogsmark 
Foreslått nytt arealbruksformål Arealformål: LNF B 

Underformål: Areal med spredt boligbebyggelse 
Samlet arealstørrelse 
 
Herunder dyrkbar jord 

291 daa 

Beskrivelse av arealet 

(Topografi/naturforhold) 
Området ligger nord/øst for SIAP. Solrikt område med utsikt mot 
Glomma/Skarnes. 

Grunneiere Anders Moss, gnr. 67, bnr. 1 
 

Fremleggstiller Sør-Odal kommune 
Overordnede planer Kommuneplanens arealdel 
Vurdering av miljø og arealressurser: 
 Tema 

 

Beskrivelse  Konsekvenser 

1 Naturverdier/biologisk mangfold 
 

Ingen kjente spesielle 
naturverdier. 

Ingen kjente 

2 Landbruk 
 

Arealet har høy og middels 
bonitet. Noe 
råteproblematikk.  

Noe av arealet er dyrkbart. 

3 Landskap 
 

Hellende skogsmark Ingen kjente 

4 Friluftsliv/grønnstruktur 

 
Det går flere turløyper 
gjennom gnr. 67, bnr. 1. 

Tiltaket kan komme i konflikt 
med etablerte turveier.  

5 Kulturminner og kulturmiljø 

 
Ingen kjente registreringer 
i området. 

Ingen kjente 

6 Strandsone 
 

- Ingen 

 
Vurdering av samfunnsforhold: 
 Tema 

 
Beskrivelse  Konsekvenser 

7 Sentrums og 
tettstedsutvikling/nærmiljø 

Området ligger noe utenfor 
Skarnes sentrum, men i 
gangavstand til SIAP. 

 

8 Transportbehov, 
kollektivdekning/nærmiljø 

Området ligger i 
sykkelavstand fra sentrum. 
Det må likevel påregnes 
mer trafikk til og fra 
området. Gangavstand til 
buss. 

Det må påregnes mer trafikk i 
området ihht. beliggenhet i 
forhold til sentrum.  

9 Forhold for barn og unge 
 

Området ligger i 
gangavstand fra SIAP. Det 
er 2-3 km til Korsmo. 

Positive konsekvenser for barn 
og unge. 

10 Næringsliv og sysselsetting 
 

Vil ha positive effekter i 
byggefasen + effekten av 
potensielle nye 
innbyggere. 

Kan ha en positiv virkning på 
næringsliv og sysselsetting. 

11 Kommunal økonomi og tjenestetilbud 
 

Potensielle nye innbyggere 
kan virke positivt inn på 
kommunens økonomi. 

Kan ha en positiv effekt. 

12 Energibehov/løsninger 
 

 Utreninger om felles 
energimuligheter vi kunne gi 
en positiv effekt. 

13 Helse 
 

Nærhet til friluftslive kan ha 
en positiv effekt på 
folkehelsen. 

Positiv. 

14 Universell utforming 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

  

 
ROS-analyse inkl. støy: 
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 Tema 
 

Beskrivelse  Konsekvenser 

15 Ekstremvær (vind, flom, nedbør, høy 

vannstand) 
 

Berøres ikke. Ingen kjente. 

16 Ras/skred 

 
Ikke kjent. Ingen kjente. 

17 Radonmåling 

 
Ikke utført. Ingen kjente 

18 Uheldig samlokalisering (støy, 
strålning, brann og eksplosjonsfare, 

akutt forurensning, annen forurensning) 

Ikke kjent. Ingen kjente 

 
 
Kommunens vurdering av tiltaket 

Det er ingen kjente kulturminner eller verdifulle naturområder som berøres av tiltaket.  
 
Arealet ligger i gangavstand til SIAP. Vil kunne ha positive effekter for barn og unge. Avstanden til 
sentrum/Korsmo er 2-3 km. 
 
Det er ikke kommunalt avløp i området (kan løses på andre måter), den kommunale vannledningen har 
lite kapasitet. Store deler av arealet er ikke tilknyttet vei. Det er en meget streng holdning for å etablere 
nye avkjøringer til E16. 
 
Oversiktskart (ukjent målestokk) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Kartutsnitt med temadata (målestokk ukjent)           Vann og avløp 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Område (inkl. gnr/bnr): 

38/2 

67/1 
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LNFB 13 (LNFB er utvidet og slått sammen med LNFB 15) 
Oppstad 
Dagens arealbruksformål LNF 
Foreslått nytt arealbruksformål Arealformål: LNFB 

Underformål: Areal med spredt boligbebyggelse 
Samlet arealstørrelse 
 
Herunder dyrkbar jord 

3 257 daa (grønt område temakart) 
 
 

Beskrivelse av arealet 

(Topografi/naturforhold) 
Varierende naturforhold og topografi 

Grunneier Flere 
Fremleggstiller Sør-Odal kommune 
Overordnede planer Kommuneplanens arealdel 
Vurdering av miljø og arealressurser: 
 Tema 

 
Beskrivelse  Konsekvenser 

1 Naturverdier/biologisk mangfold 

 
Det finnes naturverdier 
innenfor området. Det må 
tas hensyn til disse før det 
han gis tillatelse til 
utbygging. 

Ingen, hvis det tas nødvendige 
hensyn. 

2 Landbruk 
 

Det skal søkes andre 
løsninger enn å legge nye 
boliger på dyrkbar mark 
og dyrket mark. 

Spredt boligbebyggelse kan ha 
negative konsekvenser for 
landbruket ved tap av LNF-
arealer eller ved 
nærføringsproblematikk. 

3 Landskap 
 

Landskapet vil kunne 
endres noe ved eventuell 
ny utbygging. 

Landskapet vil kunne endres 
noe ved eventuell ny 
utbygging. 

4 Friluftsliv/grønnstruktur 
 

Nye boliger skal ikke 
legges til hinder for 
friluftsliv eller 
grønnstrukturer. 

Ingen, hvis det tas nødvendige 
hensyn. 

5 Kulturminner og kulturmiljø 
 

Nye boliger skal ikke 
legges slik at de kommer i 
konflikt med kulturminner 
eller kulturmiljøer. 

Ingen, hvis det tas nødvendige 
hensyn.. 

6 Strandsone 

 
Tiltaket ligger ikke dirket i 
strandsonen, men vil i noe 
grad berøres av 200 
årsflommen. 

Det kan ikke gis tillatelse til 
bygging i flomutsatte områder, 
jfr. bestemmelser tilknyttet 
planen.  

Vurdering av samfunnsforhold: 
 Tema 

 
Beskrivelse  Konsekvenser 

7 Sentrums og 
tettstedsutvikling/nærmiljø 

Nye boliger i området vil 
kunne være med på å 
utvikle nærmiljøet. 

Kan gi positive effekter. 

8 Transportbehov, 
kollektivdekning/nærmiljø 

Nye boliger vil naturlig øke 
trafikken i området. 

Noe økt trafikk må påregnes. 

9 Forhold for barn og unge 
 

Nye boliger må legges slik 
at de ikke går på 
bekostning av barn og 
unges oppvekstmiljøer i 
området. 

Ingen, hvis det tas nødvendige 
hensyn. 

10 Næringsliv og sysselsetting 
 

Tiltaket kan føre til økt 
sysselsetting i byggefasen 
og flere nye arbeidsplasser 
i kommunen. 

Kan gi positive effekter. 

11 Kommunal økonomi og tjenestetilbud 

 
Tiltaket kan føre til økt 
sysselsetting i byggefasen 
og flere nye arbeidsplasser 
i kommunen. 

Kan gi positive effekter. 

12 Energibehov/løsninger 
 

Ikke utredet. Ukjent. 

13 Helse 
 

Nærhet til friluftsarealer. 
 
 

Positive. 

14 Universell utforming 
 

Ikke utredet. Ukjent. 

 
ROS-analyse inkl. støy: 
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 Tema 
 

Beskrivelse  Konsekvenser 

15 Ekstremvær (vind, flom, nedbør, høy 

vannstand) 
 

En liten del av arealet 
berøres av 200-
årsflommen. 

Det kan ikke gis tillatelse i 
bygging i disse områdene. 

16 Ras/skred 

 
Ingen kjent fare. Ingen kjente. 

17 Radonmåling 

 
Ikke målt. Ukjent. 

18 Uheldig samlokalisering (støy, 
strålning, brann og eksplosjonsfare, 

akutt forurensning, annen forurensning) 

Deler av området ligger 
innenfor rød/gul støysone. 
Det går en høyspentlinje 
over arealet.  

Boliger må bygges utenfor 
støysonene. Nye boliger må 
heller ikke legges slik at de 
kommer i konflikt med 
høyspentledningen.   

Kommunens vurdering av tiltaket 

Området ligger ved fv. 24. Avkjørsler må legges i tilknytning til eksisterende avkjørsler til vegen. 
 
Kommunalt vann er delvis tilgjenglig i området. 
 
Det skal ikke gis tillatelse til bygging av nye boliger som kommer i konflikt med dyrket mark, 
kulturminner eller naturverdier. 

 
 
Oversiktskart (ukjent målestokk) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Tematisk kartutsnitt av tiltaket (ukjent målestokk) 
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Område (inkl. gnr/bnr): 
LNFB 14 
Oppstad 
Dagens arealbruksformål LNF 
Foreslått nytt arealbruksformål Arealformål: LNFB 

Underformål: Areal med spredt bolig- og fritidsbebyggelse 
Samlet arealstørrelse 
 
Herunder dyrkbar jord 

538 daa (grønt område temakart) 
 

Beskrivelse av arealet 

(Topografi/naturforhold) 
Varierende naturforhold og topografi 

Grunneier Flere 
Fremleggstiller Per Eriksen (F2) og Sør-Odal kommune 
Overordnede planer Kommuneplanens arealdel 
Vurdering av miljø og arealressurser: 
 Tema 

 
Beskrivelse  Konsekvenser 

1 Naturverdier/biologisk mangfold 

 
Det foreligger en forekomst 
av liggende død ved inne i 
området (mørke grønn 
figur), og en forekomst av 
stående død ved (lyse 
grønn figur). Det er også 
registrert noen arter fra 
artsdatabaken innenfor 
området. 

Det kan ikke gis tillatelse til 
bygging innenfor disse 
områdene. 

2 Landbruk 
 

Det skal fortrinnsvis søkes 
andre løsninger enn å 
legge nye boliger på 
dyrkbar mark. 

Ingen, hvis det tas nødvendige 
hensyn. 

3 Landskap 

 
Landskapet vil kunne 
endres noe ved eventuell 
ny utbygging. 

Landskapet vil kunne endres 
noe ved eventuell ny 
utbygging. 

4 Friluftsliv/grønnstruktur 

 
Nye boliger eller 
fritidsboliger skal ikke 
legges til hinder for 
friluftsliv eller 
grønnstrukturer. 

Ingen, hvis det tas nødvendige 
hensyn. 

5 Kulturminner og kulturmiljø 
 

Det er registret to SEFRAK-
registrerte bygninger 
innefor området. 

Bygging må ikke gå på 
beskostning av registrerte 
kulturminner. 

6 Strandsone 
 

Tiltaket ligger i tilknytning 
til strandsonen.  

Det må tas nødvendige hensyn 
ved bygging.  

Vurdering av samfunnsforhold: 
 Tema 

 

Beskrivelse  Konsekvenser 

7 Sentrums og 
tettstedsutvikling/nærmiljø 

Nye boliger og 
fritidsboliger i området vil 
kunne være med på å 
utvikle nærmiljøet. 

Kan gi positive konsekvenser. 

8 Transportbehov, 

kollektivdekning/nærmiljø 
Nye boliger og 
fritidsboliger vil naturlig 
øke trafikken i området. 

Noe økt trafikk må påregnes. 

9 Forhold for barn og unge 

 
Nye boliger og 
fritidsboliger må legges 
slik at de ikke går på 
bekostning av barn og 
unges oppvekstmiljøer i 
området. 

Ingen, hvis det tas nødvendige 
hensyn.. 

10 Næringsliv og sysselsetting 

 
Tiltaket kan føre til økt 
sysselsetting i byggefasen 
og flere nye arbeidsplasser 
i kommunen. 

Kan gi positive effekter. 

11 Kommunal økonomi og tjenestetilbud 
 

Tiltaket kan føre til økt 
sysselsetting i byggefasen 
og flere nye arbeidsplasser 
i kommunen. 

Kan gi positive effekter. 

12 Energibehov/løsninger 
 

Ikke utredet. Ukjent. 
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13 Helse 
 

Nærhet til friluftsarealer. 
 
 

Positive. 

14 Universell utforming 
 

Ikke utredet. Ukjent. 

 
ROS-analyse inkl. støy: 
 Tema 

 
Beskrivelse  Konsekvenser 

15 Ekstremvær (vind, flom, nedbør, høy 
vannstand) 
 

Ingen kjente faktorer. Ingen kjente. 

16 Ras/skred 
 

Ingen kjent fare. Ingen kjente. 

17 Radonmåling 
 

Ikke målt. Ukjent. 

18 Uheldig samlokalisering (støy, 

strålning, brann og eksplosjonsfare, 
akutt forurensning, annen forurensning) 

Det går en høyspentlinje 
over området. Fv. 285 går 
gjennom området. Nærhet 
til vann. 

Det må tas nødvendige hensyn. 

 
 
Kommunens vurdering av tiltaket 

Noe av arealet er dyrket. Boliger og fritidsboliger bør fortrinnsvis legges på andre arealer. 
Det er kommunalt vann i området. Avkjørsel til fv. 209 (klassifisert med lite streng holdning). 
Det går en høyspentlinje over arealet. Nærhet til vann. 
 
Det er registrert to forekomster av død ved i området, og arter fra artsdatabanken. Det er registrert to 
SEFRAK-bygninger i området. 
 
Oversiktskart (ukjent målestokk) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Tematisk kartutsnitt av tiltaket (ukjent målestokk). 
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Område (inkl. gnr/bnr): 
LNFB 16 
Oppstad 
Dagens arealbruksformål LNF 
Foreslått nytt arealbruksformål Arealformål: LNFB 

Underformål: Areal med spredt boligbebyggelse 
Samlet arealstørrelse 
 
Herunder dyrkbar jord 

145 daa (grønt område temakart) 
 
Noe av arealet er dyrkbar jord. 

Beskrivelse av arealet 

(Topografi/naturforhold) 
Varierende naturforhold og topografi. 

Grunneier Flere 
Fremleggstiller Oppstad grendelag 
Overordnede planer Kommuneplanens arealdel 
Vurdering av miljø og arealressurser: 
 Tema 

 
Beskrivelse  Konsekvenser 

1 Naturverdier/biologisk mangfold 

 
Ingen kjente naturverdier. Ingen. 

2 Landbruk 
 

Det skal søkes andre 
løsninger enn å legge nye 
boliger på dyrkbarmark. 

Ingen. 

3 Landskap 

 
Landskapet vil kunne 
endres noe ved eventuell 
ny utbygging. 

Landskapet vil kunne endres 
noe ved eventuell ny 
utbygging. 

4 Friluftsliv/grønnstruktur 

 
Nye boliger skal ikke 
legges til hinder for 
friluftsliv eller 
grønnstrukturer. 

Ingen. 

5 Kulturminner og kulturmiljø 
 

Ingen kjente kulturminner 
eller kulturmiljøer. 

Ingen. 

6 Strandsone 

 
Tiltaket ligger ikke i 
strandsonen. 

Ingen. 

 
Vurdering av samfunnsforhold: 
 Tema 

 

Beskrivelse  Konsekvenser 

7 Sentrums og 
tettstedsutvikling/nærmiljø 

Nye boliger i området vil 
kunne være med på å 
utvikle nærmiljøet. 

Kan gi positive konsekvenser. 

8 Transportbehov, 

kollektivdekning/nærmiljø 
Nye boliger vil naturlig øke 
trafikken i området. 

Noe økt trafikk må påregnes. 

9 Forhold for barn og unge 
 

Nye boliger må legges slik 
at de ikke går på 
bekostning av barn og 
unges oppvekstmiljøer i 
området. 

Ingen. 

10 Næringsliv og sysselsetting 
 

Tiltaket kan føre til økt 
sysselsetting i byggefasen 
og flere nye arbeidsplasser 
i kommunen. 

Kan gi positive effekter 

11 Kommunal økonomi og tjenestetilbud 
 

Tiltaket kan føre til økt 
sysselsetting i byggefasen 
og flere nye arbeidsplasser 
i kommunen. 

Kan gi positive effekter. 

12 Energibehov/løsninger 
 

Ikke utredet. Ukjent. 

13 Helse 
 

Nærhet til friluftsarealer. 
 
 

Positive. 

14 Universell utforming 
 

 

Ikke utredet. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ukjent. 
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ROS-analyse inkl. støy: 
 Tema 

 
Beskrivelse  Konsekvenser 

15 Ekstremvær (vind, flom, nedbør, høy 
vannstand) 
 

Ingen kjente faktorer. Ingen kjente. 

16 Ras/skred 
 

Ingen kjent fare. Ingen kjente. 

17 Radonmåling 

 
Ikke målt. Ukjent. 

18 Uheldig samlokalisering (støy, 
strålning, brann og eksplosjonsfare, 

akutt forurensning, annen forurensning) 

Ingen kjente. Ingen kjente. 

 
 
Kommunens vurdering av tiltaket 

Noe av arealet er dyrkbart. 
Kommunalt vann er tilgjenglig langs fv. 283 Ringåsvegen. 

 
 
Oversiktskart (ukjent målestokk) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Tematisk kartutsnitt av tiltaket (ukjent målestokk)    Vann og avløp 
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Område (inkl. gnr/bnr): 
LNFB 17 
Oppstad 
Dagens arealbruksformål LNF 
Foreslått nytt arealbruksformål Arealformål: LNFB 

Underformål: Areal med spredt boligbebyggelse 
Samlet arealstørrelse 

 
Herunder dyrkbar jord 

110 daa (grønt område temakart) 
 
 

Beskrivelse av arealet 

(Topografi/naturforhold) 
 

Grunneier Flere 
Fremleggstiller Oppstad grendelag 
Overordnede planer Kommuneplanens arealdel 
Vurdering av miljø og arealressurser: 
 Tema 

 
Beskrivelse  Konsekvenser 

1 Naturverdier/biologisk mangfold 

 
Ingen kjente naturverdier  Ingen. 

2 Landbruk 
 

Det skal fortrinnsvis søkes 
andre løsninger enn å 
legge nye boliger på 
dyrkbar mark. 

Ingen. 

3 Landskap 

 
Landskapet vil kunne 
endres noe ved eventuell 
ny utbygging. 

Landskapet vil kunne endres 
noe ved eventuell ny 
utbygging. 

4 Friluftsliv/grønnstruktur 

 
Nye boliger skal ikke 
legges til hinder for 
friluftsliv eller 
grønnstrukturer. 

Ingen. 

5 Kulturminner og kulturmiljø 
 

Ingen kjente kulturminner 
eller kulturmiljøer. 

Ingen. 

6 Strandsone 

 
Tiltaket ligger ikke i 
strandsonen. 

Ingen. 

 
Vurdering av samfunnsforhold: 
 Tema 

 
Beskrivelse  Konsekvenser 

7 Sentrums og 

tettstedsutvikling/nærmiljø 
Nye boliger i området vil 
kunne være med på å 
utvikle nærmiljøet. 

Kan gi positive konsekvenser. 

8 Transportbehov, 

kollektivdekning/nærmiljø 
Nye boliger vil naturlig øke 
trafikken i området. 

Noe økt trafikk må påregnes. 

9 Forhold for barn og unge 
 

Nye boliger må legges slik 
at de ikke går på 
bekostning av barn og 
unges oppvekstmiljøer i 
området. 

Ingen. 

10 Næringsliv og sysselsetting 
 

Tiltaket kan føre til økt 
sysselsetting i byggefasen 
og flere nye arbeidsplasser 
i kommunen. 

Kan gi positive effekter. 

11 Kommunal økonomi og tjenestetilbud 
 

Tiltaket kan føre til økt 
sysselsetting i byggefasen 
og flere nye arbeidsplasser 
i kommunen. 

Kan gi positive effekter. 

12 Energibehov/løsninger 

 
Ikke utredet. Ukjent. 

13 Helse 
 

Nærhet til friluftsarealer. 
 
 

Positive. 

14 Universell utforming 
 

 
 
 

 
 
 

Ikke utredet. Ukjent. 
 
 
 

 
ROS-analyse inkl. støy: 
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 Tema 
 

Beskrivelse  Konsekvenser 

15 Ekstremvær (vind, flom, nedbør, høy 

vannstand) 
 

Ingen kjente faktorer. Ingen kjente. 

16 Ras/skred 

 
Ingen kjent fare. Ingen kjente. 

17 Radonmåling 

 
Ikke målt. Ukjent. 

18 Uheldig samlokalisering (støy, 
strålning, brann og eksplosjonsfare, 

akutt forurensning, annen forurensning) 

Ingen kjente. Ingen kjente. 

 
 
Kommunens vurdering av tiltaket 

Noe av arealet er dyrkbart. 
Ikke kommunalt vann og avløp. Avkjørsel til fv. 283 (klassifisert med lite streng holdning) 

 
 
Oversiktskart (ukjent målestokk) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Tematisk kartutsnitt av tiltaket (ukjent målestokk).    Vann og avløp 
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Område (inkl. gnr/bnr): 
LNFB 18 
Slåstadseter 
Dagens arealbruksformål LNF 
Foreslått nytt arealbruksformål Arealformål: LNFB 

Underformål: Areal med spredt boligbebyggelse 
Samlet arealstørrelse 

 
Herunder dyrkbar jord 

125 daa (grønt område temakart) 
 
Noe av arealet er dyrkbart. 

Beskrivelse av arealet 

(Topografi/naturforhold) 
Varierende naturforhold og topografi 

Grunneier Flere 
Fremleggstiller Vidar Våltorp 
Overordnede planer Kommuneplanens arealdel 
Vurdering av miljø og arealressurser: 
 Tema 

 
Beskrivelse  Konsekvenser 

1 Naturverdier/biologisk mangfold 

 
Ingen kjente naturverdier 
innenfor området. 

Ingen. 

2 Landbruk 
 

Det skal fortrinnsvis søkes 
andre løsninger enn å 
legge nye boliger på 
dyrkbar mark. 

Ingen. 

3 Landskap 

 
Landskapet vil kunne 
endres noe ved eventuell 
ny utbygging. 

Landskapet vil kunne endres 
noe ved eventuell ny 
utbygging. 

4 Friluftsliv/grønnstruktur 

 
Nye boliger skal ikke 
legges til hinder for 
friluftsliv eller 
grønnstrukturer. 

Ingen. 

5 Kulturminner og kulturmiljø 
 

Ingen kjente kulturminner 
eller kulturmiljøer. 

Ingen. 

6 Strandsone 

 
Tiltaket ligger ikke i 
strandsonen. 

Ingen. 

 
Vurdering av samfunnsforhold: 
 Tema 

 
Beskrivelse  Konsekvenser 

7 Sentrums og 

tettstedsutvikling/nærmiljø 
Nye boliger i området vil 
kunne være med på å 
utvikle nærmiljøet. 

Kan gi positive konsekvenser. 

8 Transportbehov, 

kollektivdekning/nærmiljø 
Nye boliger vil naturlig øke 
trafikken i området. 

Noe økt trafikk må påregnes. 

9 Forhold for barn og unge 
 

Nye boliger må legges slik 
at de ikke går på 
bekostning av barn og 
unges oppvekstmiljøer i 
området. 

Ingen. 

10 Næringsliv og sysselsetting 
 

Tiltaket kan føre til økt 
sysselsetting i byggefasen 
og flere nye arbeidsplasser 
i kommunen. 

Kan gi positive effekter. 

11 Kommunal økonomi og tjenestetilbud 
 

Tiltaket kan føre til økt 
sysselsetting i byggefasen 
og flere nye arbeidsplasser 
i kommunen. 

Kan gi positive effekter. 

12 Energibehov/løsninger 

 
Ikke utredet. Ukjent. 

13 Helse 
 

Nærhet til friluftsarealer. 
 
 

Positive. 

14 Universell utforming 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

Ikke utredet. Ukjent. 
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ROS-analyse inkl. støy: 
 Tema 

 
Beskrivelse  Konsekvenser 

15 Ekstremvær (vind, flom, nedbør, høy 
vannstand) 
 

Ingen kjente faktorer. Ingen kjente. 

16 Ras/skred 
 

Ingen kjent fare. Ingen kjente. 

17 Radonmåling 

 
Ikke målt. Ukjent. 

18 Uheldig samlokalisering (støy, 
strålning, brann og eksplosjonsfare, 

akutt forurensning, annen forurensning) 

Ingen kjente. Ingen kjente. 

 
 
Kommunens vurdering av tiltaket 

Noe av arealet er dyrkbart. 
Ikke kommunalt vann og avløp. Avkjørsel til fv. 209 (klassifisert med mindre streng holdning) 

 
 
Oversiktskart (ukjent målestokk) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Tematisk kartutsnitt av tiltaket (ukjent målestokk). 
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Område (inkl. gnr/bnr): 
LNFB 20 
Finnholt 
Dagens arealbruksformål LNF 
Foreslått nytt arealbruksformål Arealformål: LNFB 

Underformål: Areal med spredt boligbebyggelse 
Samlet arealstørrelse 
 
Herunder dyrkbar jord 

2 428 daa (grønt område temakart) 
 

Beskrivelse av arealet 

(Topografi/naturforhold) 
Varierende naturforhold og topografi 

Grunneier Flere 
Fremleggstiller Sør-Odal kommune 
Overordnede planer Kommuneplanens arealdel 
Vurdering av miljø og arealressurser: 
 Tema 

 

Beskrivelse  Konsekvenser 

1 Naturverdier/biologisk mangfold 
 

Det finnes naturverdier 
innenfor området, og 
området berøres av INON. 
Det må tas hensyn til disse 
før det han gis tillatelse til 
utbygging. 

Ingen, hvis det tas nødvendige 
hensyn. Det kan ikke bygges 
innenfor områder som berøres 
av INON. 

2 Landbruk 
 

Det skal søkes andre 
løsninger enn å legge nye 
boliger på dyrkbar mark 
og dyrket mark. 

Spredt boligbebyggelse kan ha 
negative konsekvenser for 
landbruket ved tap av LNF-
arealer eller ved 
nærføringsproblematikk. 

3 Landskap 
 

Landskapet vil kunne 
endres noe ved eventuell 
ny utbygging. 

Landskapet vil kunne endres 
noe ved eventuell ny 
utbygging. 

4 Friluftsliv/grønnstruktur 
 

Nye boliger skal ikke 
legges til hinder for 
friluftsliv eller 
grønnstrukturer. 

Ingen, hvis det tas nødvendige 
hensyn. 

5 Kulturminner og kulturmiljø 
 

Nye boliger skal ikke 
legges slik at de kommer i 
konflikt med kulturminner 
eller kulturmiljøer. 

Ingen, hvis det tas nødvendige 
hensyn. 

6 Strandsone 

 
Deler av arealet grenser 
inn mot Sæterlisjøen. 
Byggetiltak må ikke hindre 
fri ferdsel i området. 

Ingen, hvis det tas nødvendige 
hensyn. 

 
Vurdering av samfunnsforhold: 
 Tema 

 
Beskrivelse  Konsekvenser 

7 Sentrums og 
tettstedsutvikling/nærmiljø 

Nye boliger og 
fritidsboliger i området vil 
kunne være med på å 
utvikle nærmiljøet. 

Kan gi positive effekter. 

8 Transportbehov, 
kollektivdekning/nærmiljø 

Nye boliger og 
fritidsboliger vil naturlig 
øke trafikken i området. 

Noe økt trafikk må påregnes. 

9 Forhold for barn og unge 
 

Nye boliger og 
fritidsboliger må legges 
slik at de ikke går på 
bekostning av barn og 
unges oppvekstmiljøer i 
området. 

Ingen hvis det tas nødvendige 
hensyn. 

10 Næringsliv og sysselsetting 
 

Tiltaket kan føre til økt 
sysselsetting i byggefasen 
og flere nye arbeidsplasser 
i kommunen. 

Kan gi positive effekter. 

11 Kommunal økonomi og tjenestetilbud 

 
Tiltaket kan føre til økt 
sysselsetting i byggefasen 
og flere nye arbeidsplasser 
i kommunen. 

Kan gi positive effekter. 

12 Energibehov/løsninger 
 

Ikke utredet. Ukjent. 
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13 Helse 
 

Nærhet til friluftsarealer. 
 
 

Positive. 

14 Universell utforming 
 

Ikke utredet. Ukjent. 

 
ROS-analyse inkl. støy: 
 Tema 

 
Beskrivelse  Konsekvenser 

15 Ekstremvær (vind, flom, nedbør, høy 
vannstand) 
 

Ingen kjente faktorer. Ingen kjente. 

16 Ras/skred 
 

Ingen kjent fare. Ingen kjente. 

17 Radonmåling 
 

Ikke målt. Ukjent. 

18 Uheldig samlokalisering (støy, 

strålning, brann og eksplosjonsfare, 
akutt forurensning, annen forurensning) 

Det går en høyspentlinje 
over området. Tiltak må 
lokaliseres innefor støy- 
eller faresone for 
skytterbanen.  

Det må tas nødvendige hensyn 
til høyspentlinjen og videre til 
forhold tilknyttet skytterbanen. 

 
 
Kommunens vurdering av tiltaket 

Det er ikke kommunalt vann og avløp på Finnholt, det må derfor søkes andre løsninger. 
Nye boliger må lokaliseres slik at de ikke kommer i konflikt med INON-områder, kulturminner, viktige 
naturverdier, barn og unges lekeområder eller skytterbanen. 
 

 
 
Oversiktskart (ukjent målestokk) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Tematisk kartutsnitt av tiltaket (ukjent målestokk). 
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Områder avsatt til spredt 
bebyggelse 

Ikke prioriterte 
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Område (inkl. gnr/bnr): 
LNFB 3 
Spred fritidsbebyggelse Ellingskjølen 
Dagens arealbruksformål LNF 
Foreslått nytt arealbruksformål Arealformål: LNFB 

Underformål: Areal med spredt fritidsbebyggelse 
Samlet arealstørrelse 
 
Herunder dyrkbar jord 

Ca. 1 640 daa (grønt område temakart) 
 
0 daa 

Beskrivelse av arealet 

(Topografi/naturforhold) 
 

Grunneier Flere 
Fremleggstiller Sør-Odal kommune 
Overordnede planer Kommuneplanens arealdel 
Vurdering av miljø og arealressurser: 
 Tema 

 
Beskrivelse  Konsekvenser 

1 Naturverdier/biologisk mangfold 

 
Ingen kjente verdier. Ingen. 

2 Landbruk 
 

Området er et område med 
viktige landbruksverdier. 

Tiltak i området må tilpasses de 
viktige landbruksverdiene, 

3 Landskap 
 

Landskapet vil kunne 
endres noe ved eventuell 
ny utbygging. 

Landskapet vil kunne endres 
noe ved eventuell ny 
utbygging. 

4 Friluftsliv/grønnstruktur 
 

Nye fritidsboliger skal ikke 
legges til hinder for 
friluftsliv. 

Ingen. 

5 Kulturminner og kulturmiljø 
 

Nye fritidsboliger skal ikke 
legges slik at de kommer i 
konflikt med kulturminner 
eller kulturmiljøer. 

Ingen. 

6 Strandsone 
 

Tiltaket ligger ikke i 
strandsonen. 

Ingen. 

 
Vurdering av samfunnsforhold: 
 Tema 

 

Beskrivelse  Konsekvenser 

7 Sentrums og 
tettstedsutvikling/nærmiljø 

 Ingen konsekvenser. 

8 Transportbehov, 
kollektivdekning/nærmiljø 

Nye fritidsboliger vil 
naturlig øke trafikken i 
området. 

Noe økt trafikk påpåregnes. 

9 Forhold for barn og unge 
 

 Ingen konsekvenser. 

10 Næringsliv og sysselsetting 
 

Tiltaket kan føre til økt 
sysselsetting i byggefasen. 

Kan gi positive effekter i 
byggefasen. 

11 Kommunal økonomi og tjenestetilbud 

 
Tiltaket kan føre til økt 
sysselsetting i byggefasen. 

Kan gi positive effekter. 

12 Energibehov/løsninger 
 

Ikke utredet. Ukjent. 

13 Helse 
 

Nærhet til friluftsarealer. 
 
 

Positive. 

14 Universell utforming 
 

Ikke utredet. Ukjent. 

 
ROS-analyse inkl. støy: 
 Tema 

 
Beskrivelse  Konsekvenser 

15 Ekstremvær (vind, flom, nedbør, høy 
vannstand) 

 

Ingen kjente faktorer. Ingen kjente. 

16 Ras/skred 
 

Ingen kjent fare. Ingen kjente. 

17 Radonmåling 
 

Ikke målt. Ukjent. 

18 Uheldig samlokalisering (støy, 

strålning, brann og eksplosjonsfare, 
akutt forurensning, annen forurensning) 

Ingen kjente. Ingen kjente. 
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Kommunens vurdering av tiltaket 

Det finnes kulturminner i området og videre turstier. 
 

 

 

 

 
Oversiktskart (ukjent målestokk) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tematisk kartutsnitt av tiltaket (ukjent målestokk). 
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Idrett 

Prioriterte tiltak 
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Ikke med i kommuneplanen, men avklares gjennom reguleringsplanen for Slåstad, jf kommunestyrets vedtak 
29.10.2013, sak 064/13. 
Område (inkl. gnr/bnr): 
FT 2 
Slåstad 
Dagens arealbruksformål LNF-område  
Foreslått nytt arealbruksformål Arealformål: Bebyggelse og anlegg 

Underformål: Fritidsformål/Idrettsanlegg (grønt område på teamkart) 
Samlet arealstørrelse 

 
Herunder dyrkbar jord 

6,5 daa, justert ned til 2,2 dekar 
 
6,5 daa fulldyrket jordbruksareal (2,2 daa) 

Beskrivelse av arealet 

(Topografi/naturforhold) 
Del av et åpent jorde omkranset av skole/nærmiljøanlegg mot nord, 
fylkesveg 209 (Storsjøvegen) mot vest og fv. 285 (Dølisjøvegen) mot sør. 
Terreng lett skrående mot sør-øst. 

Grunneier Erik Hagen 
Fremleggstiller Slåstad Idrettslag  

 
Overordnede planer Kommuneplanens arealdel  

Kommunedelplan for Slåstad 
Vurdering av miljø og arealressurser: 
 Tema 

 
Beskrivelse  Konsekvenser 

1 Naturverdier/biologisk mangfold 

 
Ingen kjente verdier. Ingen kjente. 

2 Landbruk 
 

6,5 daa er fulldyrket 
jordbruksareal 

Tap av 6,5 daa jordbruksareal 

3 Landskap 
 

Tomten ligger i tilknyting til 
skole.  

Landskapet vil endres som 
følge av tiltaket. 

4 Friluftsliv/grønnstruktur 
 

Eiendommene inngår ikke 
som noen vesentlig bidrag 
til verken grønnstruktur 
eller i friluftssammenheng. 

Ingen vesentlige. 

5 Kulturminner og kulturmiljø 
 

Ingen kjente kulturminner 
tilknyttet arealet. 

Ingen kjente. 

6 Strandsone 
 

Eiendommen ligger ikke i 
strandsonen. 

Ingen. 

 
Vurdering av samfunnsforhold: 
 Tema 

 
Beskrivelse  Konsekvenser 

7 Sentrums og 
tettstedsutvikling/nærmiljø 

Området knytter seg til 
eksisterende boligfelt og 
skole. 

Positive konsekvenser for 
nærmiljøet. 

8 Transportbehov, 
kollektivdekning/nærmiljø 

Boligfelt, barnehage, SFO, 
skole, bussforbindelse, 
nærbutikk, idrettsanlegg 
og friluftsområder innefor 
en radius på 500 meter. 

Det er minimale transportbehov 
innad i grenda. 

9 Forhold for barn og unge 

 
Kort avstand fra skole og 
boligfelt. 

Positive. 

10 Næringsliv og sysselsetting 
 

Ingen konkrete virkninger 
på næringsliv og 
sysselsetting. 

Trolig ingen konsekvenser. 

11 Kommunal økonomi og tjenestetilbud 
 

Vil ha positive virkninger 
for Slåstad. 

Positive. 

12 Energibehov/løsninger 
 

Ikke aktuelt. Ikke aktuelt. 

13 Helse 

 
Vil ha positiv innvirkning 
på folkehelsen ved at barn 
stimuleres til aktivitet. 

Positiv. 

14 Universell utforming 
 
 

Anlegget skal utformes 
universelt. 

Positive. 

 
ROS-analyse inkl. støy: 
 Tema 

 
Beskrivelse  Konsekvenser 

15 Ekstremvær (vind, flom, nedbør, høy 
vannstand) 
 

Ingen kjente. Ingen kjente. 

16 Ras/skred 
 

Ikke kjent fare. Ingen kjente. 
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17 Radonmåling 
 
 

Ikke målt. Ukjent. 

18 Uheldig samlokalisering (støy, 
strålning, brann og eksplosjonsfare, 
akutt forurensning, annen forurensning) 

Nærhet til potensielle nye 
boliger medfører at 
ballbingen eventuelt må 
bygges av støysvak type. 

Ballbingen kan utgjøre en 
støykilde. 

 
 
Kommunens vurdering av tiltaket 

Det kom opprinnelig inn et forslag om flytting av idrettsplassen på Slåstad, og oppbygging av et helhetlig 
idrettsanlegg i tilknytning til skolen på Slåstad. 
 
Kommunen ønsker i utgangspunktet at det skal utarbeides en helhetlig, kommunal plan for lokalisering 
av idrettsanlegg, før det tas stilling til om idrettsanlegget på Slåstad skal flyttes. Den nye planen vil også 
si noe som hva det nye idrettsanlegget eventuelt bør inneholde. 
 
Slåstad Idrettslag ser det likevel som svært viktig at det allerede nå settes av et begrenset areal for ny 
ballbinge tilknyttet skolen. 
 

Tiltaket vil være positivt for Slåstad-grenda, til tross for usikkerhet rundt fremtidig skolestruktur.  
 
Tiltaket vil medføre tap av 6,5 dekar potetjord.  
 
Det økonomiske aspektet av prosjektet er ikke fullstendig belyst, og er derfor usikkert. 
 
 
 
 
Oversiktskart (ukjent målestokk) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Tematisk kartutsnitt av tiltaket (ukjent målestokk) 
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Idrett - 

Ikke prioriterte tiltak 
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Område (inkl. gnr/bnr): 

FT 1 
Idrettsanlegg Slåstad 
Dagens arealbruksformål LNF 
Foreslått nytt arealbruksformål Idrettsplass/flerbruksanlegg/nærmiljøanlegg 
Samlet arealstørrelse 
 
Herunder dyrkbar jord 

27 daa 
 
27 daa 

Beskrivelse av arealet 

(Topografi/naturforhold) 
Del av et åpent jorde omkranset av skole/nærmiljøanlegg mot nord, 
fylkesveg 209 (Storsjøvegen) mot vest og fv. 285 (Dølisjøvegen) mot sør. 
Terreng lett skrående mot sør-øst. 

Grunneier Erik Hagen 
Fremleggstiller Slåstad Idrettslag  

Utredningsgruppa for evt. flytting av Slåstad stadion 
Overordnede planer Kommuneplanens arealdel  

Kommunedelplan for Slåstad 
Vurdering av miljø og arealressurser: 
 Tema 

 
Beskrivelse  Konsekvenser 

1 Naturverdier/biologisk mangfold 
 

Ingen kjente verdier. Ingen. 

2 Landbruk 
 

Arealet brukes i dag 
vekselvis til korn- og 
potetproduksjon. 

Tap av potetjord. 

3 Landskap 
 

Del av et større 
jordbruksareal. Svakt 
hellende mot sør-øst. 

Området må planeres, eller det 
må utformes terrengtrapper for 
ulike anlegg. 

4 Friluftsliv/grønnstruktur 
 

Nærhet til turområder i 
skog og ved innsjø. Arealet 
krysses ikke av noen 
eksisterende turstier. 

Ingen konsekvenser. 

5 Kulturminner og kulturmiljø 
 

Ingen kjente. Ingen kjente konsekvenser. 

6 Strandsone 
 

Tiltaket ligger ikke i 
strandsonen. 

Ingen fare for flom. 

 
Vurdering av samfunnsforhold: 
 Tema 

 
Beskrivelse  Konsekvenser 

7 Sentrums og 
tettstedsutvikling/nærmiljø 

Området knytter seg til 
eksisterende boligfelt og 
skole. 

Positive konsekvenser for 
nærmiljøet. 

8 Transportbehov, 
kollektivdekning/nærmiljø 

Boligfelt, barnehage, SFO, 
skole, bussforbindelse, 
nærbutikk, idrettsanlegg 
og friluftsområder innefor 
en radius på 500 meter. 

Det er minimale transportbehov 
innad i grenda. 

9 Forhold for barn og unge 
 

Kort avstand fra skole og 
boligfelt. 

Positive. 

10 Næringsliv og sysselsetting 
 

Ingen konkrete virkninger 
på næringsliv og 
sysselsetting. 

Trolig ingen konsekvenser. 

11 Kommunal økonomi og tjenestetilbud 
 

Vil ha positive virkninger 
for Slåstad. 

Positive. 

12 Energibehov/løsninger 
 

Mulighet for å utrede ulike 
energiløsninger i samspill 
med nærliggende bygg. 

Må utredes. 

13 Helse 
 

Vil ha positiv innvirkning 
på folkehelsen. 

Positiv. 

14 Universell utforming 

 
 

Anlegget skal utformes 
universelt. 

Positive. 

 
ROS-analyse inkl. støy: 
 Tema 

 
Beskrivelse  Konsekvenser 

15 Ekstremvær (vind, flom, nedbør, høy 
vannstand) 
 

Ingen kjente. Ingen kjente. 

16 Ras/skred 
 

Ikke kjent fare. Ingen kjente. 
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17 Radonmåling 
 

Ikke målt. Ukjent. 

18 Uheldig samlokalisering (støy, 

strålning, brann og eksplosjonsfare, 
akutt forurensning, annen forurensning) 

Fylkesveger på begge 
sider av arealet. Medfører 
tidvis støy og trafikkfare. 
Nærhet til potensielle nye 
boliger medfører at 
ballbingen eventuelt må 
bygges av støysvak type. 

Nye støy fra veger, og 
potensiell trafikkfare. 
 
Ballbingen kan utgjøre en 
støykilde. 

 
 
Fremleggers beskrivelse av tiltaket 

Prosessen startet opp etter annonsert i gangsetting av reguleringsplanarbeider for Slåstad i april 2009, 
med påfølgende initiativ fra Slåstad grendeutvalg som på vegne av innbyggerne ønsket ballbinge ved 
Slåstad skole. Det viste seg at det ikke var nok arealer ved skolen for å gjennomføre tiltaket. Det ble 
derfor inngått en dialog med Slåstad Idrettslag om et samarbeid om tiltaket.  
 
Etter møter mellom grendelaget og idrettslaget ble det besluttet å utrede muligheten for å flytte 
idrettsplassen til jordet sør for Slåstad skole. 
 
Begrunnelsen for ønsket om flytting er følgende: 
 

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

• Fv. 209 er dessuten farlig med tidvis stor trafikk 
• En flytting vil være ideell i forhold til avstand/tilgjenglighet mht. nærhet til der hvor folk bor 
 

Fremdrift: 
• Utredningsgruppa ser for seg trinnvis utbygging 
• Kommunen må besørge omreguleringer av tilstrekkelig stort område, samt gjøre avtale om 

makebytte av arealet. 
• Parkeringsarealer og veier til skolen mp tillages, 
• Idrettslaget sørger i første omgang for at ballbinge bygges 
• Deretter kan idrettsplass i areal tilsvarende nåværende Slåstad stadion opparbeides 
• Tilgangen på økonomiske midler, samt befolkningsutviklingen i grenda vil være avgjørende for 

prosess og fremdrift. 
• Idrettslaget må selge nåværende idrettsplass som tilleggesjord til landbruksformål når bygging 

av nytt anlegg har kommet tilsvarende langt. 
• Nåværende klubbhus tenkes solgt, og det søkes sambruksløsninger med skolens og 

samfunnshusets møterom. 
• Tidsperspektivet vil bli satt på bakgrunn av videre prosjektering, det vil trolig være mulig å 

drive størsteparten av jordene som landbruk mens den trinnvise utbyggingen foregår. 
 
Kommunens vurdering av tiltaket 

Tiltaket vil være positivt for Slåstad-grenda, til tross for usikkerhet rundt fremtidig skolestruktur.  
 
Tiltaket vil medføre tap av 27 dekar potetjord. 11 dekar av disse kan tilbakeføres til LNF av gammel 
idrettsplass. Det reelle tapet er derfor på om lag 16 dekar. 
 
Kommunen er pr. dd. ikke i dialog med grunneier om et potensielt makebytte. Kommunen besitter noe 
skog i området som kan være et potensielt makebytteobjekt. 
 
Det økonomiske aspektet av prosjektet er ikke fullstendig belyst, og er derfor usikkert. 
 
Arealet ligger mellom to fylkesveger. Disse vegene vil være en kilde til støy. Nærhet til veg vil alltid 
utgjøre en potensiell trafikkfare. Utover dette er det ikke påvist noen negative konsekvenser av tiltaket. 
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Oversiktskart (ukjent målestokk) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Tematisk kartutsnitt av tiltaket (ukjent målestokk). 
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Samferdselsanlegg 
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Ikke med i kommuneplanen, men avklares gjennom reguleringsplanen for Slåstad, jf kommunestyrets vedtak 
29.10.2013, sak 064/13. 
Område (inkl. gnr/bnr): 
SA 1 
Slåstad 
Dagens arealbruksformål Forretning og LNF-område  
Foreslått nytt arealbruksformål Arealformål: Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

Underformål: Parkeringsplasser/busstopp (grått område på temakart) 
Samlet arealstørrelse 

 
Herunder dyrkbar jord 

2 daa/ justert opp til 3,5 daa 
 
0,5 daa/2,3 daa 

Beskrivelse av arealet 

(Topografi/naturforhold) 
Det står i dag en nedlagt forretning på deler av arealet.  

Grunneier Øistein Saghaug (forretningstomt 32/65) 
Erik Hagen (jordbruksareal 32/1) 

Fremleggstiller Flere 
Overordnede planer Kommuneplanens arealdel 

Kommunedelplan for Slåstad 
Reguleringsplan for Slåstad boligfelt 

Vurdering av miljø og arealressurser: 
 Tema 

 
Beskrivelse  Konsekvenser 

1 Naturverdier/biologisk mangfold 

 
Ingen kjente verdier. Ingen kjente. 

2 Landbruk 
 

0,5 daa er fulldyrket 
jordbruksareal. Arealet 
brukes i dag vekselvis til 
korn- og potetproduksjon. 

Tap av 0,5 daa jordbruksareal. 

3 Landskap 

 
Tomten ligger i tilknyting til 
veg og skole. Det står en 
nedlagt forretning på 
arealet. 

En opprydning vil føre et en 
forskjønnelse av området. 

4 Friluftsliv/grønnstruktur 
 

Eiendommene inngår ikke 
som noen vesentlig bidrag 
til verken grønnstruktur 
eller i friluftssammenheng. 

Ingen vesentlige. 

5 Kulturminner og kulturmiljø 
 

Ingen kjente kulturminner 
tilknyttet arealet. 

Ingen kjente. 

6 Strandsone 
 

Eiendommen ligger ikke i 
strandsonen. 

Ingen. 

 
Vurdering av samfunnsforhold: 
 Tema 

 
Beskrivelse  Konsekvenser 

7 Sentrums og 
tettstedsutvikling/nærmiljø 

Tiltaket vil ha positive 
effekter på 
tettstedsutviklingen. 

Positive. 

8 Transportbehov, 
kollektivdekning/nærmiljø 

Tiltaket vil være med å 
bedre de trafikale 
forholdene tilknyttet skolen 
på Slåstad. 

Positive. 

9 Forhold for barn og unge 
 

Et samferdselsanlegg vil 
trygge ferdselen for barn 
og unge. 

Positive. 

10 Næringsliv og sysselsetting 
 

 Ingen konsekvenser. 

11 Kommunal økonomi og tjenestetilbud 
 

  

12 Energibehov/løsninger 
 

  

13 Helse 

 
  

14 Universell utforming 
 

 

  

 
ROS-analyse inkl. støy: 

 Tema 
 

Beskrivelse  Konsekvenser 

15 Ekstremvær (vind, flom, nedbør, høy 

vannstand) 
 

Ingen kjente. Ingen kjente. 
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16 Ras/skred 
 

Ingen kjent fare. Ingen kjent. 

17 Radonmåling 
 

Ikke utført. Ingen kjente. 

18 Uheldig samlokalisering (støy, 

strålning, brann og eksplosjonsfare, 
akutt forurensning, annen forurensning) 

Deler av området ligger 
innefor gul støysone. Dette 
medfører ingen 
konsekvenser for bruken 
av arealet. Arealet ligger i 
tilknytning til veg. Det må 
tas nødvendige hensyn til 
dette i utformingen av 
arealet. 

Ingen vesentlige, men tiltaket 
ligger i tilknytning til veg. En 
veg vil alltid utgjøre en fare for 
barn og unge. 

 
 
Kommunens vurdering av tiltaket 

Tiltaket er en del av den nye reguleringsplanen for Slåstad. 
 
 
Oversiktskart (ukjent målestokk) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Tematisk kartutsnitt av tiltaket (ukjent målestokk) 
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Andre innspill 
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Område (inkl. gnr/bnr): 28/12 

 
Dagens arealbruksformål Arealet inngår i 

ressursgrunnlaget 
på gården som 
beite og er 
tilknyttet 
badeplassen 
Slåstadhella. 

Foreslått nytt 
arealbruksformål 

Opprettholde 
dagens 
bruksområde, 
mens noe av 
arealet frigjøres til 
privat bruk 
(parkeringsplass). 

Samlet arealstørrelse 

 
Herunder dyrkbar jord 

6 da 
 
5 da 

Beskrivelse av arealet 

(Topografi/naturforhold) 
Østvendt beite  

Grunneier Karsten Thoner 
Fremleggstiller Karsten Thoner 
Overordnede planer Inngår i forslag til 

ny 
reguleringsplan 
for Slåstad 

 
 

Beskrivelse av tiltaket 
Det aktuelle arealet inngår som en del av forslag til ny reguleringsplan for Slåstad (parkeringsplass for 
Slåstadhella). Karsten Thoners interesser vil bli ivaretatt gjennom det pågående reguleringsplanarbeidet. 
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Notat 
 
 
 
 
 

      
 
Dok. ref.  Dato: 
12/534-21/FE-140//IBM   29.05.2012 
 
 
Innspill til planprogrammet for kommuneplanens arealdel - 
friplass på Korsmo 
 
 
Tilstede:  Ivar Egeberg (Norsk Friidrett), Linda Kristensen (initiativtaker), 
Kjersti    Strøm Gjermundrød, Morten Andreassen og Ingunn Brøndbo 
Moss 
 
Tidspunkt:  22. mai, 12.30-13.30 
 
Innledning 

Norges Friidrettsforbund har utviklet et nytt nærmiljøanlegg ”Friplassen” som 
skal stimulere til aktivitet for barn og unge. Anlegget er lite og passer godt inn i 
nærmiljøet. Anlegget legger til rette for utfoldelse innenfor mange aktiviteter og 
bidrar til å utvikle basisferdigheter hos barn og unge. Friplassen er et tilbud til 
alle, ikke bare de som er interessert i idrett. 
 
Innlegg fra Linda Kristensen 

Linda Kristensen innledet med at kommunen i sin kommuneplanens samfunnsdel 
har som målsetning å satse på oppvekstvilkår for barn og unge og å skape gode 
møteplasser. Hun viste også til at forskning viser at barn og unge stadig blir mer 
inaktive, og at det er få gode møteplasser for barn og unge på Skarnes.  
 
Hun foreslår at det kan utvikles et nærmiljøanlegg på den gamle fotballbanen på 
Korsmo. Denne plassen er nå lite i bruk, og ligger sentralt i forhold til barnehage, 
skole og barns nærmiljø. 
 
Innlegg fra Ivar Egeberg, Norsk friidrett 

Ivar Egeberg gav informasjon om nærmiljøanlegget ”Friplassen”. Anlegget har 
en størrelse på om lag 3 daa, men størrelsen på anlegget kan tilpasses den 
enkelte lokalitet. 
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Anlegget består av en 40 x 60 meters rundbane med både 60 og 200 meters 
løpebane. Andre standardelementer er høydematte med stativ, grop med 
satsplanke for lengde og tresteg, tilløp for spydkast, ring for kulestøt og sitteamfi i 
tre innenfor løpebanen. I tillegg er det mulig å legge til rette for bane for 
volleyball og/eller sandvollyball, klatrevegg eller klatrekuber, kastefelt med 
målvegg til kasteøvelser, turnskranke, stativ for turnsportens øvelser i ringer, 
bane for innebandy og bakke for kasteøvelser. 
 
En fullstendig bane har en kostnad på kr. 3 000 000,- + mva. Ved reduksjon i 
tilbudet på banen vil prisen reduseres.  
 
Det kan gis inntil 1/3 av kostnadene i spillemidler eller inntil kr. 1 000 000,-. 
 
Ingunn Brøndbo Moss 
rådgiver 
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________________________________________________________________ 
Fra: Jens Kristian Holter 
Sendt: 04.05.2012 
Til: posten 
Kopi: 

Emne: innspill til kommuneplanens arealdel 
________________________________________________________________ 
Hei! 
Ønsker med dette å komme med et innspill til kommuneplanens arealdel. Dette gjelder i 
forhold til å 
utnytte vår kommunes beliggenhet til Glomma, og at innbyggerne skal få mulighet til å 
oppdage denne 
"perlen". Fra Skarnes sentrum er det en tursti langsmed Glomma til Lukmoen på vei til 
Disenå. Mitt forslag 
vil være å utvikle denne og få tilrettelagt for å sammenfalle denne til "gamleveien" som 
allerede ligger der 
fra Lisseth til Disenå. Da kunne man få en lang strekning med flott tursti langs glomma, og 
kanskje til og 
med få opp litt krakker til å sitte ned å nyte utsikten og spise en medbrakt niste.. Sett i et 
folkehelseperspektiv, vil jeg tenke at dette ville være et tiltak for alle innbyggere , men 
spesielt kanskje de 
som bor i nærheten av Skarnes sentrum eller på Disenå. De trenger ikke å sette seg i bil 
for å kjøre til et 
ønsket turområde da området nærmest ligger der så tilgjengelig. Kanskje mange av de 
som allerede 
trener/ sykler på rv175 også ville satt pris på et alternativ, istedenfor den trafikkerte veien 
med tanke på 
ulykkesrisiko. 
En slik tursti vil også oppfordre til mosjon både for liten og stor, og ikke minst den 
rekreasjon det gir å 
være ute i naturskjønt miljø og nyte Glomma som vi faktisk har her i kommunen! 
 
Med hilsen 
Lill Jorun Holter 
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Sør-Odal kommune 

Øgardsvegen 2 
2100 Skarnes 
Tlf: 62 96 80 00 

   
http://www.sor-odal.kommune.no/ 

 
 


