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1.  Bakgrunn 

Reguleringsplan for Greina ble vedtatt av kommunestyret 22.4.2004. Planen legger til rette for utbygging 
med boliger i form av frittliggende småhusbebyggelse med tilhørende infrastruktur. Planen inneholdt 
også areal til ny skole, men i vedtatt kommuneplan og påfølgende regulering er dette området 
omdisponert til boligformål.  
 
Detaljregulering for Greina 2 behandles som en mindre endring av eksisterende reguleringsplan med 
begrenset høring, jf. plan- og bygningslovens §12-14 2. ledd. Hensikten med endring av del av 
eksisterende reguleringsplan er å få til en bedre tilpasning av bebyggelse og infrastruktur til terreng, samt 
bidra med utvikling og tilrettelegging av nye boligtomter i tilknytning til Skarnes. Plankart og 
planbestemmelser er oppdatert i henhold til gjeldende regelverk.  

2.  Beskrivelse av området 

 

Figur 1. Planområdets beliggenhet og avgrensning 

Området eies av Sør-Odal kommune og Fred-Olav Bjerkås. Rolf Døli AS har opsjon for området som eies 
av Sør-Odal kommune. Planområdet er på ca. 45 daa og omfatter gnr. 41, bnr. 497 og gnr. 41, bnr. 294 og 
gnr. 41, bnr. 564 (se figur 1). Dette utgjør en mindre del av vedtatt reguleringsplan for Greina, Skarnes 
(planID L12-23) som er på ca. 240 daa.  
 
Det er litt over 1 km til Skarnes sentrum og stasjonsområdet.   

 
Det er under utbygging felles skole for 1.-10. klasse på Korsmo. I dette området ligger også den 
videregående skolen. Det er ca. 2,5 km fra planområdet til skoleområdet.  
 
Arealet er i dag ubebygd. Området ligger i hovedsak vestvendt med flott utsikt. 
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2.1 Kulturminner, naturmiljø, landbruk og friluftsliv 
Kulturminner 
Det er innenfor planområdet ikke registrert fredede eller verneverdige kulturminner i SEFRAK-registeret 
eller Askeladden. Nord for planområdet er det registrert et gravfelt som er automatisk fredet (lokalitet 
77311). Planområdet påvirker ikke dette kulturminnet. Dersom det i forbindelse med tiltak i marken 
oppdages automatisk fredete kulturminner som tidligere ikke er kjent, skal arbeidet stanses i den 
utstrekning det berører kulturminnene eller deres sikringssoner på fem meter. Det et viktig at også de 
som utfører arbeidet i marken gjøres kjent med denne bestemmelse. Melding om funn skal straks sendes 
fylkeskommunens kulturminneavdeling, jf. lov om kulturminner §8, annet ledd 
 
Naturmiljø 
Det er tatt utgangspunkt i eksisterende og tilgjengelig kunnskap (søk i Naturbase og Artskart). Det er ikke 

registrert naturtypelokaliteter eller arter som kan defineres som spesielt viktige for biologisk mangfold 

innenfor planområdet. Basert på tilgjengelig kunnskap legges det til grunn at tiltaket vil ha liten til ingen 

negativ konsekvens for naturmangfoldet, jf. Naturmangfoldlovens §8. Det foretas ingen nærmere 

vurdering etter §§ 9 til 12.  

 
Landbruk 
Området består av skogsmark på middels til lav bonitet. Det står noe barskog i form av større gran- og 
furutrær på deler av området mens det på de lavereliggende områdene er mer lauvtrær/krattvegetasjon. 
Arealet er ikke registrert som dyrkbart. 
 
Friluftsliv 

Området ligger fint til med kort veg til større, sammenhengende natur- og friluftsområde. Dette 
området er i kommuneplanen gitt hensynssone friluftformål og grenser inntil planområdet 
(Skarnesberget).  
 

2.2  Grunnforhold  

Planområdet består delvis av flomavsetninger og delvis av hav/fjordavsetninger som ligger som et tynt 
dekke over berggrunnen. Det er stedvis berg i dagen. Området egner seg bare delvis for infiltrasjon.  
 
I henhold til kommunens flomsonekartlegging er dette området ikke flomutsatt. 
 
Området ligger under marin grense og på en mindre del er det registrert marin leire i et tynt, 
usammenhengende dekke. Det er gjennomført 4 sjaktinger (P0-P3) i området hvor det i kartgrunnlaget 
vises marin leire, se eget vedlegg. Dette gjelder i den nedre delen av planområdet. Området hvor det er 
gjennomført sjakting ligger på +/- 153 m.o.h. Gjennomført sjakting viser et lag med tørrskorpeleire på 
mellom 2,1 og 2,8 meter. Temaet er nærmere kommentert i vedlagt ROS-analyse. 
 

Figur 2. Utsnitt av løsmassekart fra NGU og flom- og flomskredutsatte soner gjengitt i tematisk kommuneplanen 
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2.3  Forurensning 
Grunnforurensning 
Det er registrert moderat til lav aktsomhet for radon i grunnen. For deler av området er status usikker. 
 
Området består av tidligere skogsmark. Det er ikke grunn til å tro at grunnen er forurenset som følge av 
tidligere virksomhet. 
 
Støy 
Planområdet ligger skjermet for de mer trafikkerte vegene i sentrum og vil ikke bli belastet med 
veitrafikkstøy i særlig grad. Retningslinje for støy i arealplanlegging T-1442/2016 gjelder for området.  
 
Det er ikke registrert at støy fra andre støykilder påvirker området. 

 
Figur 3. Registrerte støysoner. Kilde: InnlandsGIS 

Luftforurensning 
Luftforurensning anses å være begrenset. Området har liten trafikkbelastning, som sammen med 
vedfyring i privatboliger er største forurensningskilde til luft. 
 

2.4  Teknisk infrastruktur  
Vannledning er pr.d.d. lagt opp til Bergvegen i fra Rådyrvegen med 
VL 160 PVC, denne er på kommunens trykksone ca. 210 m.o.h. og 
har god tilførsel i fra kommunenes VL225 i Rådyrvegen. I 
hjortestien sør for feltet ligger i dag VL 160 i annen trykksone, 
dette anlegget er ikke overtatt av kommunen, men vurderes å ha 
god kapasitet og trykk.  
 
Spillvannsledning ved Bergvegen har tilstrekkelig kapasitet for 
planlagt utbygging. 
 
Det er begrenset kapasitet på det kommunale ledningsnettet. Økt 
avrenning av overvann som følge av flere tette flater og 
klimapåslag må håndteres lokalt, kun med ett begrenset påslipp til 
nye ledninger ved Bergvegen. 
 
Det er registrert en flomveg gjennom planområdet, dette er en liten bekk som starter rett sør øst for 
planområdet og har ett begrenset nedslagsfelt.  

Figur 4. Registrert, åpen flomveg gjennom 
planområdet. 
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Renovasjon løses innenfor den enkelte tomt. Planområdet faller innenfor Glåmdal Interkommunale 
Renovasjonsselskap IKS sitt ansvarsområde. 
 
I samarbeid med Eidsiva Nett planlegges det for strømforsyning til område. Utbyggingen vil kreve at det 
etableres en trafo og må ses i sammenheng med utbyggingen på Fredheimjordet. I planbestemmelsene 
åpnes det for at tekniske installasjoner, for eksempel ny trafo, kan etableres innenfor etablert turdrag. 

3.  Planstatus og nasjonale føringer 

3.1 Kommuneplanens arealdel  
Kommuneplanens arealdel ble 
vedtatt i oktober 2013. 
 
Området er i kommuneplanens 
arealdel (2013-2024), delplan 
Skarnes, avsatt til boligformål, 
eksisterende. Formålet er 
videreført fra kommuneplanens 
arealdel 2013-2024. 
 
Kommuneplanens bestemmelser 
gjelder foran eldre 
reguleringsplaner dersom det er 
motstrid (bestemmelse B3).  
 
 
 

3.2  Nasjonale føringer og retningslinjer 
Statlig planretningslinje for samordna bolig-, areal- og transportplanlegging 

Ambisjonen er å bidra til mer effektive planprosesser og et godt samspill mellom kommuner, stat og 

utbyggere for å sikre god steds- og byutvikling. Planlegging av arealbruk og transportsystem skal fremme 

samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. 

Planleggingen skal bidra til å utvikle bærekraftige byer og tettsteder, legge til rette for verdiskaping og 

næringsutvikling, og fremme helse, miljø og livskvalitet. 

 

Rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging (T-2/08) 

Skal synliggjøre og styrke barn og unges interesser i planleggingen av det fysiske miljø. Retningslinjene skal 

trygge arealer som brukes av barn og unge ved at de sikres mot forurensning, støy, trafikkfare og annen 

helsefare. Planprosessen skal legge til rette for deltakelse av barn og unge. Retningslinjene slår fast at det 

ved omdisponering av arealer som benyttes til lek og opphold, skal skaffes til veie fullbyrdige 

erstatningsarealer. 

  

Figur 5. Utsnitt av kommuneplanens arealdel, delplan Skarnes 
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4. Gjeldende reguleringsplan 

Gjeldende reguleringsplan for området er Greina, Skarnes (PlanID L12-23) som ble vedtatt i 2004.  

 

Figur 6. Gjeldende reguleringsplan, Greina, Skarnes, planID L12-23. Den aktuelle delen av reguleringsplanen som skal endres er 
avgrenset med rødt omrisse. 

I sør grenser planforslaget til reguleringsplan for Østerengbråten. I øst grenser planområdet til et større 

område angitt med hensynssone friluftsliv (Skarnesberget) i kommuneplanen. 

5.  Planprosessen 

Det ble avholdt oppstartsmøte 19.2.2019. På møtet var plankonsulent, utbygger og kommunen 

representert. Referat fra møtet er datert 20.2.2019. 

 

Planen behandles som en mindre endring av eksisterende reguleringsplan med begrenset høring, jf. plan- 
og bygningslovens §12-14 2. ledd. I henhold til paragrafens tredje ledd skal saken forelegges 
Fylkesmannen i Innlandet, Hedmark fylkeskommune, Statens vegvesen, NVE samt naboer og gjenboere til 
uttale før vedtak.  
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6.  Beskrivelse av endringsforslag 

Forslag til endringer innbefatter ny, intern adkomstløsning for flere av tomtene, flytting av lekeplass og 
noe justering av grønnstruktur (turvei). Til sammen planlegges det for 24 tomter innenfor planområdet på 
45 daa i tillegg til adkomstveg, gangveg, lekeplass og turdrag. Reguleringsbestemmelser og plankart er 
justert og oppdatert i henhold til gjeldende plan- og bygningslov. Det er videre gjort noen justeringer av 
planbestemmelsene for en bedre tilpasning til dagens boligønsker. 
 
Tidligere lekeplass (OF10) er flyttet til motsatt side av adkomstvegen og ny tomt har kommet til der 
opprinnelig lekeplassen var lokalisert. Turvei OF4, nå GTD4, er redusert og lagt inn med 4 meters bredde 
som gir plass til en ekstra boligtomt. Sammenhengen i opprinnelig grøntareal (OF3, OF4 og OF5) er 
ivaretatt, både innenfor planområdet, mot naboområdet og ut i friluftsområdene. Adkomstvegen er lagt 
inn mot eiendomsgrensen til gnr. 41, bnr. 11 og tilpasset en fremtidig utvidelse av boligområdet nord-
vestover, se eget vedlegg. Samtidig er vegtraseen gitt en mer terrengtilpasset utforming. Det opprettes en 
gangveg mellom planområdet og Østerengbråten.  
 

6.1 Arealbruk og reguleringsformål 
Planområdet er på ca. 45 daa fordelt på reguleringsformålene:  

Formål Feltnavn Areal (daa) 

Boliger – frittliggende småhusbebyggelse BFS 29,5 

Lekeplass, felles f_BLK 0,8 

Turdrag, offentlig o_GTD 8,5 

Kjøreveg, offentlig o_SKV 4,0 

Annen veggrunn SVT 2,3 

Gang-/sykkelveg, offentlig o_SGS 0,1 

Sum  45,2 

 

 
Figur 7. Plankart for Greina 2 
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6.2 Planlagt bebyggelse  
I tråd med gjeldende reguleringsplan planlegges det med frittliggende småhusbebyggelse i form av 
eneboliger og tomannsboliger. BFS23-BFS26 planlegges for eneboliger (totalt 12 tomter), mens BFS20-
BFS22 planlegges for tomannsboliger, også 12 tomter. Til sammen tilrettelegges det for 36 nye boenheter 
innenfor denne delen av vedtatt reguleringsplan. 
 
Prosent bebygd areal (%BYA) er 25. Maksimum tillatt gesimshøyde er 7,0 meter og mønehøyde 9 meter. 
Det tillates saltak og pulttak. Dersom saltak skal takvinkel på hovedtaket være mellom 22-38o, ved pulttak 
skal takvinkel være mellom 7-15o . Innenfor område BFS20 og BFS24 tillates også flatt tak. Det legges til 
grunn at delområdene får en enhetlig utforming. Bebyggelsen skal tilpasses terrenget og der det er egnet 
skal det tilrettelegges for sokkeletasje.  
 
Det skal opparbeides minimum 2 p-plasser per boenhet. Det er god plass til oppstilling av sykkel innenfor 
den enkelte tomt. 
 

6.3 Trafikkløsning og tilgjengelighet for gående og syklende 
Noe av utgangspunktet for forslag om endring av vedtatt reguleringsplan er behovet for å justere det 
interne vegsystemet bedre til terreng. Det blir en hovedveg (o_SKV1) gjennom planområdet for Greina 2 
med avkjøring til delområdet BFS24. Vegene er prosjektert som boligvei med 4 meters bredde, 0,5 meter 
veiskulder samt 1,5 meter avsatt til grøft. Det planlegges med 2 vendehammere av hensyn til blant annet 
henting av husholdningsavfall.  Det etableres en gang- og sykkelvei (o_GSV) mellom de to boligområdene 
Greina 2 og Østerengbråten i stedet for vegforbindelse. Det blir således ingen gjennomkjøring gjennom 
det nye boligområdet. 
 
Det planlegges ikke med gang- og sykkelvei gjennom boligområdet, men så fort man kommer ned på 
Bergvegen er det flere alternative ruter for trafikksikker adkomst gjennom sentrum og til nytt 
skoleområde på Korsmo. 
 

6.4 Uteoppholdsareal og grønnstruktur 
Eksisterende reguleringsplan legger opp til en sammenhengende grønnstruktur som ivaretar både 
eksisterende og nye boliger sin tilgang til større sammenhengende friluftsområder og felles leke- og 
uteoppholdsarealer. Arealet er i eksisterende reguleringsplan regulert til «Friområde-turvei», men har 
mer preg av å være et turdrag med formål å sikre god tilgjengelighet. Det er gjennom eksisterende 
reguleringsplan ikke vedtatt eller gitt bestemmelser om opparbeiding av arealet, men åpnes for at det kan 
anlegges turstier. 
 
I forslag til mindre endring for Greina 2 opprettholdes den overordnede grønnstrukturen selv om 
arealgrensene er noe justert og formålet endres fra offentlig friområde til offentlig grønnstruktur med 
underformål turdrag.  
 
I gjeldende plan- og bygningslov er lekeplass et underformål til «Bebyggelse og anlegg». Felles lekeplass 
(BLK) på 800 m2 ligger i ytterkant av Greina 2, men er gitt en noe mer sentral plassering innenfor 
planområdet gjennom endring av plan. Det blir ca. 150-200 meter fra tomtene lengst fra til lekeplassen. 
Dette er dog tomter som har tilgang rett ut i et større, sammenhengende friluftsområde. I tillegg er både 
resterende grønnstruktur og areal på den enkelte boligtomt egnet for lek og uteopphold. Lekearealet er 
plassert inntil adkomstvegen til området. Det vil være begrenset med trafikk på adkomstvegen og 
sikkerheten blir ivaretatt ved at området gjerdes inn.  
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Figur 8. Utsikt fra planområdet mot nordvest 

 

6.5  Teknisk infrastruktur  
Vann 
Hovedvannledning tilknyttes ny vannledning ved Bergvegen og det vurderes tilknytning til privat anlegg 
ved Hjortestien, disse vil under forutsetning av at privat trykkforsterker på ledningen i Hjortestien 
saneres, kunne etableres som en ringforbindelse med felles trykksone 210 m.o.h. 
 
Spillvann tilknyttes ny ledning ved Bergvegen med tilstrekkelig kapasitet 
 
Overvann 
Overflatevann i fra veger og grøntområder samles og fordrøyes før påslipp til OV ledning i Bergvegen. Det 
kreves lokal håndtering av overvann på hver enkelt tomt, kun med utslipp av drensvann fra tomt.  
 
Flomveger 
Ny veggrøft etableres med tilstrekkelig kapasitet i tilnærmet samme trase som dagens bekk igjennom 
området i fra sør til nord, det er kun begrenset nedbørsfelt som tilfaller denne traseen og det er ikke fare 
for flom i planområdet. Tiltaket vil ikke medføre større mengde eller med konsentrert mengde flom vann 
enn dagen situasjon. 
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7. Konsekvenser ved endring av plan 

Mindre endring av reguleringsplan Greina 2, Skarnes, anses i liten grad å medføre vesentlige endringer 
sammenlignet med opprinnelig vedtatt plan. 
 
Endringen medfører ikke krav om konsekvensutredning da planleggingen er i tråd med kommuneplanens 
arealdel. 
 

7.1 Barn og unges interesser i planleggingen 
Tiltaket anses ikke å medføre negative konsekvenser for barn og unge. Det er kort vei til lekeplass og 
større turområder. Romslige tomter åpner for gode uteoppholdsarealer også innenfor den enkelt tomt. 
Det vil være begrenset med trafikk på internvegene samt god og trafikksikker forbindelse til ny skole.   
 

7.2 Trafikkforhold 
Konsekvensene ved de foreslåtte endringene av planen anses å utgjøre en forbedring av opprinnelig 
planforslag ved at infrastrukturen bedre tilpasses terrenget og adkomsten blir mindre bratt. Utover dette 
anses ikke endringen å påvirke trafikkforholdene nevneverdig sammenlignet med eksisterende plan.  
 
Det er tilrettelagt for en fremtidig tilkobling med resten av planområdet mot nordvest.  
 

7.3 Samfunnssikkerhet og beredskap  
Det er utarbeidet en egen risiko- og sårbarhetsanalyse i forbindelse med planarbeidet. Denne ligger 
vedlagt.  
 

Endring av reguleringsplanen vil i liten eller ingen grad endre risiko for mennesker, miljø og materielle 

verdier i negativ retning. Det anses ikke nødvending å iverksette tiltak utover det som ivaretas gjennom 

bestemmelser til planen og gjeldende forskrifter. 
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Vedlegg 
 ROS-analyse 

 Gjennomført sjakting, datert 28.2.2019 

 Illustrasjon over vegkobling mot nord og gjenværende del av reguleringsplan for Greina 
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