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  Oslo 16.08.2022 

 
 
 
Varsel om oppstart av detaljregulering for Rådhusparken og 
utlegging av planprogram til offentlig ettersyn 

 

Figur 1 Planavgrensning i sort. Eiendomsgrenser i rødt 

Adresse: gnr./bnr. 41/2, 41/47, 41/279, 41/ 31 og 105/16 

Saksnummer: 22/1775 

Kunngjøring fra 16.08.2022 

Frist for uttalelser 27.09.2022 
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I henhold til Plan- og bygningsloven § 12-8, varsles det herved oppstart av detaljreguleringsplan med 

konsekvensutredning for Rådhustomta i Skarnes sentrum, i Sør-Odal kommune. Foreslått planområde 

omfatter eiendommene gnr./bnr. 41/2, 41/47, 41/203, 41/279 og deler av 41/31 og 105/16.  

Planområdet ligger midt i Skarnes sentrum, rett sør for Rådhuset, og dekker et areal på 16,2 daa. 

I gjeldende reguleringsplan er planområdet regulert til offentlig bebyggelse, kjørevei, gangvei og 

grønnstruktur. 

I kommuneplanens arealdel har ikke planområdet et definert arealformål. Planområdet er i stedet underlagt 

båndleggingssone H710 i påvente av vedtak etter Plan- og bygningsloven. Hensynssonen forutsetter 

oppfølging gjennom reguleringsplan. 

Hensikten med planen er å tilrettelegge for sentrumsutvikling med muligheter for utbygging av for 

eksempel boliger, helsesenter, kontor, næring og handel. Planen vil ha adkomst fra Øgårdsveien. Det 

legges til rette for gode løsninger for gående og syklende frem til planområdet. Gjennom plangrepet vil 

man sikre boliger med god tilgjengelighet til knutepunkt, samt styrke det nåværende tilbudet av 

kommersiell og sosial infrastruktur. Prosjektet vil også tilføre nye møteplasser i Skarnes sentrum. 

Planen faller inn under Forskrift om konsekvensutredning § 6, pkt. 24 og 25, jf. vedlegg I. Det er i den 

anledning utarbeidet et planprogram som avklarer hva som skal utredes i planprosessen. 

Forslaget til planprogram sendes ut på høring til grunneiere, naboer, gjenboere og offentlig myndigheter 

og interesseorganisasjoner, samtidig med varselbrev. 

Det varsles samtidig oppstart av forhandling med Sør-Odal kommune om utbyggingsavtale.  

Varslingsdokumentene og forslag til planprogram er også å finne på Sør-Odal kommunes nettsider: 

sor-odal.kommune.no  

Hvis du har innspill til planarbeidet, kan du sende det til Arkitektene Astrup og Hellern, epost: 

lgj@aaoh.no, eller ordinær post: postboks 6734 St. Olavs plass 0130 Oslo, med kopi til Sør-Odal 

kommune, Øgardsvegen 2, 2100 Skarnes, eller postmottak@sor-odal.kommune.no,  innen 27.09.2022.  

Innkomne uttalelser vil bli vurdert og tatt med videre i planarbeidet. 

 

 

Mvh  

Arkitektene Astrup og Hellern  
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