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1. Innledning 
 

1.1 Bakgrunn for planarbeidet 

Tiltakshaver er Rådhusparken Skarnes AS. Arkitektene Astrup og Hellern er engasjert som 

utførende plankonsulent. Etter avtale med kommunen vil planen utarbeides som detaljregulering 

med konsekvensutredning i samsvar med Plan- og bygningslovens §§ 4-2 og 12-3, samt forskrift 

om konsekvensutredning. 

En opsjonsavtale mellom forslagsstiller og Sør-Odal kommune ligger til grunn for plansaken.  

I 2016 ble det gjennomført en mulighetsstudie av prosjektet med boliger, næring og helsehus. 

Denne ligger til grunn for påbegynt detaljregulering. 16.02.2022 ble det avholdt oppstartsmøte for 

utarbeidelse av ny detaljregulering på «rådhustomta», gnr./bnr. 41/2, 41/47, 41/203, 41/279 og 

deler av 41/31 og 105/16. 

Ønsket utvikling i planområdet er etablering av sentrumsformål. Dette åpner for muligheten til for 

eksempel å etablere boliger, helsesenter, servering, kontor, næring og handel. 

I kommuneplanens arealdel er planområdet regulert uten arealformål, men er underlagt en 

båndleggingssone i påvente av vedtak etter plan- og bygningsloven. Dette er en hensynssone som 

forutsetter oppfølging gjennom reguleringsplan. 

I Statlige retningslinjer for samorndet bolig-, areal- og transportplanlegging er en del av 

retningslinjene at tettsteder skal fortettes for å fremme kompakte byer og sentra. 

Tettstedsområdene skal fortettes rundt kollektivknutepunkt for å legge til rette for miljøvennlig 

transport. På regionalt plan følges dette opp med en strategi om å utvikle fylkets tettsteder slik at de 

støtter opp under grønn mobilitet og øker tilgjengeligheten for innbyggerne. Planprogram for 

Regional plan for inkludering er spesielt opptatt av tilgjengelighetsbasert stedsutvikling fordi dette er 

en viktig faktor for å oppnå økt inkludering og universell utforming.  

Det at folk får kortere vei til viktige gjøremål og kan komme seg rundt uten bruk av bil tilrettelegger 

for økt deltakelse i samfunnet. I langsiktig arealstraegi i kommunesplanens samfunnsdel er disse 

retningslinjene og føringene fulgt opp i arbeidet med ny arealdel. Sør-Odal kommune er opptatt av 

at Skarnes skal få flere møteplasser og at sentrumsområdet skal fortettes.  

Ved å tilrettelegge for sentrumsformål og utvikling av Rådhustomta bidrar man langt på vei til 

oppnåelse av statlige, regionale og kommunale føringer for arealforvaltningen. Prosjektet innebærer 

fortetting i sentrumssonen, under 150 meter fra kollektivknutepunkt, kommersiell og sosial 

infrastruktur og skaper nye møteplasser for kommunens innbyggere. 

Tiltaket et konsekvensutredningspliktig. Ifølge Plan- og bygningsloven §4-1 skal alle planer som kan 

ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn ha et planprogram som grunnlag for planarbeidet. 

Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprossesen og gjennomføring av 

medvirkning. 
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1.2 Formål med planarbeidet 

Målet med planen er å tilrettelegge for etablering av sentumsformål på Radhusmtomta. Et 

mulighetsstudie som er blitt gjort for prosjektet i 2017 viser muligheten for et betydelig antall 

leiligheter, næringslokaler og helsehus med tilhørende parkering etter omregulering. For å 

tilrettelegge for et fortettingsprosjekt i Skarnes sentrum, hvor det for eksempel kan utvikles boliger, 

helsesenter, servering, kontor, næring og handel, må planområdet reguleres til sentrumsformål. 

Tiltenkt tjenestetilbud er helsesenter med ytelser som for eksempel legekontor, fysioterapeut og 

hud- og fotpleie. Andel og type handel som er forespeilet er uvisst og må vurderes gjennom 

planprosessen. 

Gjennom plangrepet vil man sikre boliger med god tilgjengelighet til knutepunkt, samt styrke det 

nåværende tilbudet av kommersiell og sosial infrastruktur. Prosjektet vil også gi nye møteplasser i 

Skarnes sentrum. Prosjektet bidrar til måloppnåelse av kommunale, regionale og statlige 

målsettinger om bolig- og næringsutvikling som prioriterer gående og syklende. Det er i så måte et 

viktig prosjekt for å oppnå nullvekstvisjonen i personbiltrafikken. 

Planarbeidets formål blir å tilrettelegge for en reguleringsplan som følger dagens plankrav, er i tråd 

med kommunale, regionale og statlige planer og retningslinjer. Samtidig vil planen muliggjøre et 

fortettingsprosjekt som er tilpasset tettstedet Skarnes. Dette gir merverdi til lokalsamfunnet og 

skaper vekst i kommunen.
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2. Planavgrensning, arealbruk, eiendommer, støy, grunnforhold 

m.m. 

Planområdet ligger på Skarnes i Sør-Odal kommune og har et areal på ca. 16,2 daa. Området 

avgrenses av Rådhuset i nord, Karl Thonanders veg i sør og boligbebyggelse i øst og vest. 

Planområdet har direkte tilknytning til Øgardsvegen og Glomsvegen. 

 

I dag er planområdet i stor grad en åpen flat slette og er delvis ubebygd. Tre veier brøreres av 

planavgrensningen, Konows veg, Karl Thonanders veg og A. Thorstensens veg. Bebyggelsen i 

planområdet består av tre eneboliger øst i planområdet. Nord i planområdet er det satt av arealer til 

parkering for Rådhusets ansatte og besøkende. 

 

Planområdet omfatter eiendommene gnr./bnr. 41/2, 41/47, 41/203, 41/279 og deler av 41/31 og  

105/16 

 

 
 

  

A Thorstensens veg 

Figur 1: Planområdets avgrensning. 

Øgardsvegen 
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Skarnes sentrum deles i to av jernbanen som fungerer som en barriere. Nord for jernbanen finner 

man tyngdepunktet for kommersiell aktivitet som handel, service og servering. Det finnes enkelte 

slike tilbud sør for jernbanen også, men området her består i hovedsak av boliger. 

Boligbebyggelsen i kommunen består primært av punktvise eneboliger, med innslag av leiligheter 

og rekkehus. 

 
 

Planområdet er knyttet til omgivelsene med en gang- og sykkelvei som fortsetter langs Glomsveien 

og fører til togstasjonen. Planområdet ligger nært inngangen til marka, og A. Thostensens veg 

fungerer som en akse fra marka til togstasjonen. 

  
  

 

 

Figur 2: Kartet viser mobiliteten i området og planområdets beliggenhet i forhold til viktige verdier. 

Figur 3: Kartet viser Skarnes sin regionale mobilitet. 

Kongsvinger 

Oslo 



 

8 
 

Kollektivknutepunktet Skarnes stasjon ligger under 150 meter fra planområdet. Her går det tog til 

Kongsvinger og Oslo. Toget til Oslo tar 1 time og 3 minutter, toget til Kongsvinger tar 15 minutter. 

 

2.1 Eierforhold: 

Tabell 1: Tabell over eierforhold. 

Gårdsnummer/bruksnummer: Eier: 

41/2 Sør-Odal kommune 

41/47 Sør-Odal kommune 

41/279 Sør-Odal kommune 

41/203 Privat 

105/16 Ikke tinglyst 

41/31 Sør-Odal kommune 
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2.2 Dagens situasjon: 

 

2.2.1 Landskapsbilde 

 

 
 

Landskapsbildet viser at planområdet har et flatt landskap. Laveste punkt i planområdet ligger på 

kote +136, mens det høyeste punktet ligger på kote +138. 

 

Planområdet består av bebygd areal i nord og øst og åpen ubebygd fastmark i sør. Det er noen 

trær i planområdet, men ingen verdifulle arealressurser slik som myr eller dyrkbar jord. 

 

 
  

Figur 4: Planområdets landskapsbilde. Kilde: NGU. 

Figur 5: Arealressursene i planområdet. Kilde: NGU. 



 

10 
 

2.2.2 Støy 

 

 
 

 

Planområdet er i liten grad berørt av støy fra biltrafikken langs veiene Øgardsvegen og 

Sandervegen. Bare den nordligste delen av planområdet er berørt av gul støysone. 

 

 
 

 

Planområdet berøres av gul støysone fra jernbanen. Gul støysone er en vurderingssone, hvor det 

kan bygges boliger dersom disse får en stille side og et stille uteområde.  

 

2.2.3 Kulturminner 

Figur 6: Støykart for biltrafikk. Kilde: Vegvesenet støykart. 

Figur 7: Støykart for jernbane. Kilde: Bane Nor støykart. 
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Det er ikke registrert noen kulturminner i planområdet, men det er flere bygninger omkring 

planområdet som er kommunalt listeført. Dette betyr at alle inngrep i slike kulturminner skal avklares 

med kommunen først.  

 

2.2.4 Flom 

 

 
 

 

Kun en liten del av planområdet i nord ligger innenfor flomsone for 200 årsflom.  

Figur 8: Kart over eventuelle kulturminner. Kilde: Kulturminnesøk. 

Figur 9: Flomsonekart. Kilde: NVEs kartatlas. 
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2.2.5 Grunnforhold 

 

 
 

 

Grunnen består for det meste av elveavsetning fra Glomma og noe tynn marin avsetning inn mot 

marka. Dette er forhold som må avklares med tanke på fare for kvikkleire. Geoteknisk undersøkelse 

utført i forbindelse med bygging av rådhuset viste at den eiendommen ligger på en ca. 14 til 18 

meter sand- siltavsetning over tynn morene over fjell. 

 

2.2.6 Naturtyper og arter av nasjonal forvaltningsinteresse 

 

 
 

 

Figur 10: Kart over grunnforhold. Kilde: NGU. 

Figur 11: Kart over naturverdier. Kilde: Miljødirektoratet. 
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Det er ikke registrert noen viktige naturtyper eller arter av nasjonal forvaltningsinteresse i 

planområdet. 

 

2.2.7 Friluft 

 

 
 

 

Planområdet er ikke registrert som viktig friluftsområde. Men ligger i nær tilknytning til et 

friluftsområde i øst. 

 

  

Figur 12: Kart over friluftsliv. Kilde: Miljødirektoratet. 
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3. Overordnede planer og føringer 
 

3.1 FNs bærekraftsmål 
 

FNs bærekraftsmål er førende for kommunal planlegging i Norge. Planleggingen av Rådhustomta 

bidrar til oppnåelse av noen av de 17 bærekraftsmålene. 

 

- Mål nr. 3 God helse og livskvalitet – Ved å fremme kompakt stedsutvikling sørger man får at 

flere kan gå og sykle til ulike gjøremål, og at flere kan leve med et redusert behov for bil. 

Dette er bra for folkehelsen og bidrar i så måte til oppnåelse av mål nr. 3. 

 

- Mål nr. 10 Mindre ulikhet – Ved å tilrettelegge for boliger samt sosial og kommersiell 

infrastruktur i sentrumsområdene skaper man bedre forutsetninger for inkludering. Flere får 

hverdagslige tilbud og funksjoner i nærheten av der de bor. Økt tilgjengelighet bidrar til 

universell utforming og større likhet. 

 

- Mål nr. 11 Bærekraftige byer og lokalsamfunn – Etablering av boliger og kommersielle 

formål i planområdet bidrar til oppnåelse av mål nr. 11. Det fremmer kompakt stedsutvikling, 

skaper nye møteplasser i sentrum og reduserer behovet for bil for å få hverdagen til å gå 

opp. I tillegg tilfører prosjektet et større mangfold av boliger til Skarnes sentrum. 

 

- Mål nr. 13 Stoppe klimaendringene – Ved å gjennomføre ønsket utvikling i planområdet 

bidrar prosjektet med å fremme en klima- og miljøvennlig stedsutvikling som reduserer 

bilavhengigheten og styrker forholdene for gående og syklende og på den måten bidra til 

oppnåelse av nullvekstvisjonen, som reduserer innbyggernes klimagassavtrykk.  

 

 
  Figur 13: FNs bærekraftsmål 
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3.2 Gjeldende kommuneplan 

 

3.2.1 Kommuneplanens arealdel, 2012 

Gjeldende arealdel i kommuneplanen for Sør-Odal er fra 2013.  

 

Arealformål: 

I kommuneplanens areal er ikke planområdet regulert til et arealformål. Planområdet er i stedet 

underlagt båndleggingssone H710. 

 

Hensynssoner: 

Planområdet er omfattet av båndleggingssone H710, som er en sone for båndlegging av arealer i 

påvente av vedtak etter plan- og bygningsloven. Dette er en hensynssone som forutsetter 

oppfølging av en reguleringsplan. 

 

Plankart: 

 

 
 

  
Figur 14: Utklipp fra kommuneplanens arealdel. 
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3.2.2 Kommuneplanens samfunnsdel, 2018 

Kommunens langsiktige arealstrategi legges frem i kommuneplanens samfunnsdel. Denne legger 

frem hovedtrekkene for kommunens arealforvaltning og hvordan denne skal brukes til å oppnå den 

ønskede samfunnsutviklingen. I Kommuneplanens samfunnsdel er det et viktig poeng at ved 

lokalisering av nye boligområder eller næringsområder må det foretas konsekvensutredninger. 

 

I samfunnsdelen kommer det også fram at Skarnes i dag mangler gode og universelt utformede 

møteplasser og grøntområder i sentrum. Målet frem mot 2030 er at Skarnes skal utvikles til å bli et 

«stedegent og funksjonelt sentrum». Kommunen ønsker også å satse på boligfortetting innenfor 

sentrumssonen. Videre skal næringsområder differenserers etter virksomhetstyper, gjennom ABC-

prinsippet om rett virksomhet på rett sted. 

 

3.3 Regionale planer og føringer 
 

Sør-Odal kommune ligger i Innlandet fylkeskommune. Fylket er nylig opprettet etter en 

sammenslåing av Oppland og Hedmark i 2020. Det er derfor ikke utarbeidet noen fylkesplaner for 

det nye fylket, men det arbeides med flere. For plansaken vedrørende Rådhustomta er 

planprogrammene for fylkesplanene førende. 

 

3.3.1 Regionale planer – innlandsstrategien, 2020 

Innlandsstrategien er planstrategien til den nye regionale planen for Innlandet som et samlet fylke. 

Den legger føringene for den regionale arealpolitikken. Befolkningen i Innlandet har i mindre grad 

enn landsgjennomsnittet tilgang til, og bruker vesentlig mindre, kollektivtransport. I 

Innlandsstrategien er derfor satsning til kollekivtransport et viktig punkt, særlig viktig er det å styrke 

knutepunktene. 

Kommunene i Innlandet må forsterke sin infrastruktur for grønn mobilitet, dette inkluderer etablering 

av nye møteplasser og økt tilgjengelighet for kommunens innbyggere. For å redusere 

klimagassutslippene må det kuttes i utslipp fra blant annet transport, avfallshåndtering, bygg og 

anlegg. 

 

3.3.2 Regional plan for inkludering planprogram, 2021 

Planprogram for regional plan for inkludering legger opp strategien for hvordan kommunene skal 

legge tilrette for byer og tettsteder som gir innbyggerne muligheter til å bruke stedet sitt, blant annet 

er møteplasser viktig for at et sted oppleves som attraktivt og levende. I planprogrammet heter det 

at «et nærmiljø med lett tilgjengelige møteplasser som inviterer til sosialt samvær, aktivitet og fysisk 

utfoldelse uavhengig av alder og funksjonsevne legger gode rammer for innbyggernes 

hverdagsliv». 

 

For å skape inkluderende byer og tettsteder er det viktig at innbyggerne har nærhet til funksjoner 

og tjenester som man trenger hver dag. I planprogrammet er det er viktig med «nærhet til sentrale 

steder i hverdagen. Nærhet til og god tilgjengelighet for å utføre hverdagens aktiviteter vil stimulere 

flere til å gå, sykle eller bruke lette elektriske kjøretøy dit de skal». Det er viktig at utvikling av boliger 

og etablering av næringsvirksomhet etableres i sammenheng med transportnettet for gående, 

syklende og kollektiv. 
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Tilgang til et «bredt utvalg av boliger» er en annen viktig føring i planprogrammet. I planprogrammet 

heter det at «boligmassen består primært av eneboliger og prisnivået på nybygging versus bruke 

boliger er utfordrende. En sterkere innsats er nødvendig for å få et velfungerende boligmarked i 

distriktene. Dette er viktig også for å rekruttere og beholde innbyggere. Samtidig blir vi i Innlandet 

stadig flere eldre, og de eldre blir enda eldre. Egnede boliger for eldre, slik at de kan bo hjemme 

lenger, er nødvendig for å redusere behovet for institusjonplasser. Vi må derfor skape boliger og 

bomiljø som fungerer bedre for hele livsløpet». 

  

3.3.3 Regional plan for klima, energi og miljø planprogram, 2021 

Regional plan for klima, energi og klima skal legge opp veien for hvordan kommunene i Innlandet 

skal nå klimamålene de er forpliktet til. Blant annet er det viktig å sørge for «et godt kollektivtilbud 

med gode knutepunkter og bedre tilrettelegging for gående og syklende» fordi dette reduserer 

behovet for bruk av egen bil. 

 

3.3.4 Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal og transportplanlegging, 2014 

De satlige planretningslinjene omtaler flere forhold som er viktig for denne plansaken. Et av målene 

som ønskes oppnådd gjennom retningslinjene er at «utbyggingsmønster og transportystem bør 

fremme utvikling av kompakte byer og tettsteder, redusere transportbehovet og legge til rette for 

klima- og miljøvennlige transportformer». 

 

For å oppnå dette er det noen retningslinjer som er sentrale for dette prosjektet.  

- 4.2 «utbyggingsmønster og transportsystem må samordnes for å oppnå effektive løsninger, 

og slik at transportbehovet kan begrenses og det legges til rette for klima- og miljøvennlige 

transportformer».  

- 4.3 « i by- og tettstedsområder og rundt kollektivknutepunkter bør det legges særlig vekt på 

høy arealutnyttelse, fortetting og transformasjon» og at «potensialet for fortetting og 

transformasjon bør utnyttes før nye utbyggingsområder tas i bruk. Nye utbyggingsområder 

bør styres mot sentrumsnære områder for utbygging med mindre arealkonflikter». I 

retningslinje  

- 4.4 «planleggingen skal bidra til å styrke sykkel og gange som transportform». 

 

3.4 Andre aktuelle nasjonale føringer: 
 

- Lov om planlegging og byggesaksbehandling (Plan- og bygningsloven – PBL), vedtatt 2008. 

- Lov om vern mot forurensning og om avfall (forurensningsloven), vedtatt 1981. 

- Lov om forvaltning av naturens mangfold (Naturmangfoldloven – nml), vedtatt 2009. 

- Forskrift om konsekvensutredninger, vedtatt 2017. 

- Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, vedtatt 2014. 

- Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning, vedtatt 2018 
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3.4 Gjeldende reguleringsplaner i området 
 

3.4.1 Gjeldende reguleringsplan for planområdet 

 

Arealformål: 

Gjeldende reguleringsplan for planområdet er fra 1975. I denne er planområdet regulert til offentlig 

bebyggelse, kjørevei, gangvei og grønnstruktur.  

 

Denne reguleringsplanen var opprinnelig en områdeplan for store deler av Skarnes sentrum. I 

ettertid har planen blitt stykket opp gjennom at flere områder har blitt regulert på nytt, rundt 

planområdet. Fremdeles er boligområdet i øst og feltene i øst omfattet av den samme 

reguleringsplanen som planområdet for Rådhustomta. 

 

 
 

 

  

Figur 15: Utklipp fra reguleringsplanen. 
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3.4.2 Tilgrensende reguleringsplaner 

 

Planområdet har noen tilgrensende reguleringsplaner, som er nyere enn reguleringsplanen for 

planområdet.  

- Detaljregulering Fv. 175 Sandervegen, Konows veg-Skarnesbråten, Plan-ID 201803, 

vedtatt 2021 

- Reguleringsplan for Jernbanetomta, Plan-ID L12-9, vedtatt 1999 

- Reguleringsplan Østerengbråten-Greina, Plan-ID 504-8, vedtatt 2011 

 

 
  

L12-9 

504-8 

201803 

Figur 16: Tilgrensende reguleringsplaner. 
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4. Beskrivelse av planarbeidet og tiltak 
 

Forslagsstiller søker en ny detaljregulering hvor planområdet reguleres til sentrumsformål. 

Det er planens intensjon å legge til rette for utbygging av for eksempel boliger, helsesenter, 

beverting, kontor, næring og handel i planområdet. Området skal bli en aktiv del av Skarnes 

sentrum. Det skal fungere som en ny møteplass for innbyggerne og legge til rette for et større 

mangfold av boliger for ulike aldersgrupper i Sør-Odal kommune. Dette er i tråd med kommunens 

planer om å fremme kompakt stedsutvikling og fortette i sentrumsområdene. Det vil bli en 

fremtidsrettet utvikling av Skarnes sentrum. Beliggenheten, nært alt av tilbud og tjenester, i tillegg til 

kollektivknutepunktet på Skarnes stasjon, legger til rette for at flere kan velge å la bilen stå og leve 

et sentrumsnært liv. 

Utover bolig er tjenestetilbudet som er forespeilet et helsesenter som kan huse ytelser som 

legekontor, fysioterapi og ulike behandlinger som fot- og hudpleie. Andel og type handel som er 

tenkt etablert må vurderes gjennom planarbeidet. Det er imidlertid ikke forslagsstillers intensjon å 

utkonkurrere eller flytte dagens sentrum, men supplere en kommune i vekst.  

Planlagt bebyggelse er blokkbebyggelse hvor høyden vil bli vurdert gjennom undersøkelser i 

planarbeidet. Det er ønskelig å tilrettelegge for liv på gateplan. Første etasje kan derfor benyttes til 

publikumsrettet virksomhet. I etasjene over er det i hovedsak planlagt for  boliger. Det er tenkt at 

bebyggelsen kan struktureres slik at den skaper møteplasser og byrom mot Rådhuset i nord og mot 

boligbebyggelsen i sør. 

 

5. Behov for konsekvensutredning 

Behov for konsekvensutredning reguleres av Plan- og bygningsloven § 4-2 og Forskrift om 

konsekvensutredning. I henhold til § 6 i forskriften, punkt b hvor det heter at «reguleringsplaner 

etter plan- og bygningsloven for tiltak i vedlegg I. Unntatt fra dette er reguleringsplaner der det 

konkrete tiltaket er konsekvensutredet i en tidligere plan og der reguleringsplanen er i samsvar med 

denne tidligere planen». 

Tiltak i vedlegg I som er aktuelle for denne reguleringsplanen: 

- Pkt. 24: Næringsbygg, bygg for offentlig eller privat tjenesteyting og bygg til allmennyttige 

formål med et bruksareal på mer enn 15 000 m2. 

- Pkt. 25: Nye bolig- og fritidsboligområder som ikke er i samsvar med overordnet plan. 

I kommuneplanen er det i tillegg krav om at alle nye boligprosjekter må konsekvensutredes. Dette 

gjelder også for dette prosjektet. 

Konklusjon: 

Bruksarealet til tiltaket er større enn 15 000 m2 og ønsket arealformål samsvarer ikke med 

overordnet plan. Planforslaget skal derfor konsekvensutredes i henhold til forskrift om 

konsekvensutredning. 

§ 17 i Forskrift om konsekvensutredninger stadfester at «konsekvensutredningens innhold og 

omfang skal tilpasses den aktuelle planen og være relevant for de beslutninger som skal tas». 
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Denne konsekvensutredningen skal utarbeides på bakgrunn av fastsatt planprogram. Etter avtale 

med kommunen skal den omfatte: 

- Trafikk 

- Støy  
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6. Program for konsekvensutredning 
 

Konsekvensutredningen integreres i planarbeidet. Forslag til reguleringsplan med bestemmelser 

utarbeides på bakgrunn av innledende arbeid og analyser. Inkludert i planbeskrivelsen vil temaene 

som utredes inngå som et ledd i analysearbeidet av de aktuelle utredningstemaene. 

6.1 Alternativvurdering 

6.1.1 0-alternativet 

I denne plansaken defineres 0-alternativet som eksisterende situasjon. Planarbeidet erstatter én 

reguleringsplan, ID 504-6 Skarnes del 1 og 2. I kommuneplanens arealdel er ikke planområdet gitt 

et konkret formål, men er underlagt en båndleggingssone i påvente av vedtak etter Plan- og 

bygningsloven. 

6.1.2 Hovedalternativet 

Hovedalternativet er etablering av sentrumsformål i planområdet. Dette tillater flere ulike 

underformål og arealformålet innebefatter forretninger, tjenesteyting, kontor, hotell/overnatting, 

bevertning og boligbebyggelse. Det planlegges for en kombinasjon av bolig, tjenesteyting og 

handel. 

6.2 Risiko og sårbarhet 

Det er krav om risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse). ROS-analysen vil bli utarbeidet 

samtidig med planprosessen og følge plansforslaget. Den vil være et viktig supplement til 

konsekvensutredningen. 

6.3 Metodikk for konsekvensutredningen 

Konsekvensutrdningen skal gi en sammenstilling av virkningene til planforslaget sammenlignet med 

0-alternativet. Dette skal synliggjøre om tiltaket har positive eller negative konsekvenser. 

Metodikken skal være en tematisk beskrivelse og vurdering av utredningstemaene. 

Resultatene av konsekvensutredningen sammenstilles til slutt, med en kort beskrivelse av 

konsekvens for de ulike alternativene, og en vurdering av den totale konsekvensen av 

reguleringsplanen. Det skal også redegjøres for eventuelle avbøtende tiltak som sikres i forbindelse 

med planrpsessen. 

Temaene som skal konsekvensutredes, utredes etter Statens vegvesens Håndbok V712 eller 

annen anerkjent metode for konsekvensutredning. 
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6.4 Utredningstema 

Tabell 2: Tabell over utredningstema for konsekvensutredningen. 

Temaer som skal konsekvensutredes: 
 
Utredningstema Problemstilling, utredningsgrunn Omfang og metode 

Trafikk Dette temaet omfatter trafikkforhold 

på hovedveinettet og 

atkomstforhold til planområdet. 

Temaet omhandler alle 

trafikantgrupper; biltrafikk, 

kollektivtrafikk, syklende og gående. 

Et nytt sentrumsområde vil 

generere mer trafikk. Hva er 

konsekvensene for 

omkringliggende bebyggelse og 

miljø? 

Hva er konsekvensene for nye 

arealformål? 

Beskrive dagens biltrafikk til og fra 

planområdet. Transportøkning som 

følge av utvikling av sentrumsformålet 

skal utredes. 

Endring av arealformål skal utredes 

særskilt. 

 

 

Støy  Hvordan vil endret arealformål 

påvirke omkringliggende 

bebyggelse? 

Hvordan vil økt trafikk påvirke 

støybildet? 

Aktuelle støykilder vil defineres og 

konsekvensene for omkringliggende 

bebyggelse omtales i egen rapport. 

 

6.5 Rapporter og planbeskrivelse 

Det skal utarbeides rapporter og utredninger for følgende temaer, men som ikke skal inngå i 

konskvensutredningen: 

- Va/Overvann rapport og rammeplan 

- Geoteknisk rapport 

 

6.5.1 Tema i planbeskrivelsen 

Flere temaer skal redegjøres for i planbeskrivelsen, men ikke inngå i konsekvenseutredningen: 

- Landskap 

- Naturmiljø 

- Kulturmiljø-/minner 

- Nærmiljø og friluftsliv 

- Naturressurser 

- Vei/adkomst/gang- og sykkelvei 
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6.6 Sammenstilling av konsekvensutredningen 

Sammenstillingen av konsekvensutredningen skal ta for seg virkningen av arealbruksendringen på 

de konkrete temaene som skal vurderes. Ved sammenstilling av konsekvenser er det viktig å vekte 

hvilke positive og negative virkninger tiltaket har for samfunnet og utredningstemaene. 

Sammenstillingen skal gi en pekepinn på om tiltaket vil ha positive eller negative virkninger. 

7. Planprosess og fremdrift 

Det ble etter avtale med kommunen ikke utarbeidet noe planinitiativ. En mulighetsstudie ble 

presentert for planutvalget og formannskapet i 2017. I kjølevannet av dette ble det utarbeidet en 

opsjonsavtale mellom forslagsstiller og kommunen om kjøp av omtalte areal, som fortusetter 

omregulering av tomten. Det er holdt tre avklarende møter om gjennomføring av planarbeidet før 

det ble holdt oppstartsmøte, disse møtene ble holdt helnholdsvis 09.02.2021, 05.02.2021 og 

02.02.2022.  

Oppstartsmøte med kommunen ble avholdt 16.02.2022. Planprogram for planområdet ble deretter 

utarbeidet. Dette vil etter behandling hos kommunen legges ut for offetlig ettersyn, samtidig som 

det varsles oppstart av planarbeidet, med en høringperiode på minst 6 uker. Berørte naboer, 

grunneiere, interesseorganisasjoner, faginstanser og myndigheter på kommunalt, regionalt og 

statlig nivå vil få tilgang til plandokumentene for uttalelse, og gjøres oppmerksom på arbeidet 

gjennom brev og annonse i avisen. All nødvendig informasjon vil i tillegg bli lagt ut på Sør-Odal 

kommunes nettsider. Alle innkomne uttalelser vil bli tatt med og vurdert videre i prosessen. 

Etter at høringsperioden er over blir innspillene innarbeidet i planprogrammet. Kommunestyret 

fastsetter det endelige planprogrammet. Deretter utarbeides planforslag, med ROS-analyse, 

plankart, planbestemmelser og konsekvensutredning, med bakgrunn i fastsatt planprogram. 

Etter innsendelse av komplett plan behandles det hos kommunen og legges ut til offentlig ettersyn i 

minst 6 uker. Høringsgrunnlaget består da av et samlet planforslag, inkludert underliggende 

dokumenter og fagrapporter. Når høringsperioden er over vil planforslaget endres som følge av 

innkomne merkander, dersom dette er nødvendig.  

Til slutt vedtar kommunestyret planforslaget med konsekvensutredning. Kommunestyrets vedtak 

kunngjøres med en klagefrist på 3 uker, jf. Plan- og bygningsloven §1-9. Dersom ingen klager 

kommer inn blir planen juridisk bindende ved fristens utgang. 
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Tabell 3: Tabell over forventet fremdrift*. 

1 Oppstartsmøte med Sør-Odal kommune   Uke 7 2022 

2 Kunngjøring/varsling av oppstart, planprogram på 
høring 

Uke 33 2022 

3 Behandling av innspill, revidert planprogram Uke 39 2022 

4 Utarbeide fagrapporter Uke 41-48 2022 

5 Innsendelse av komplett planforslag Uke 3 2023 

6 Intern gjennomgang i kommunen Uke 3-7 2023 

7 Første gangs behandling i formannskapet Uke 11 2023 

8 Offentlig ettersyn (6 uker) Uke 13-19  2023 

9 Behandling av inkomne merknader Uke 19-22  2023 

10 2. gangsbehandling  Uke 25 2023 

11 Politisk vedtak i kommunestyret   Uke 35 2023 

12 Klageperiode Uke 36-39 2023 

*Fremdriften kan utfordres ved blant annet innkommende merknader, funn i fagrapporter, 

saksbehandlingstid og kommunens møteplan. 

 

8. Medvirkning 

Medvirkning er et allment prinsipp i alle plansaker og er nedfelt i Plan- og bygningslovens 

formålsparagraf §1-1. Jf. Plan- og bygningslovens §§ 4-1 og 4-2 skal opplegg for medvirkning 

defineres som en del av planprogrammet, der disse utarbeides.  

Planoppstart vil bli kunngjort i lokalavisen Glåmdalen, i tillegg til at grunneiere og festere i 

planområdet, naboer og gjenboere vil bli underrettet om planoppstart med varselbrev. Videre vil 

allmennhetens interesser ivaretas ved at planen blir varslet hos relevante offentlige instanser. 

Sør-Odal kommune er opptatt av barn og unges medvirkning. Hensynet til barn og unge er nedfelt i 

Plan- og bygningslovens formålspragraf §1-1 og er spesifiert i §3-3. Barn og unges medvirkning vil 

bli sikret gjennom involvering av Sør-Odals barne- og ungdomsråd. 

 

 


