
   
 

   
  



   
 

  2 
 

 

Innhold 
1 Bakgrunn, formål og føringer ............................................................................................................... 4 

1.1 Bakgrunn ................................................................................................................................. 4 

Lovgrunnlag: Plan- og bygningsloven ......................................................................................... 4 

Hva er en rullering? .................................................................................................................... 4 

1.2 Formål med rullering av kommuneplan .................................................................................. 4 

1.3 Føringer for planarbeidet ........................................................................................................ 5 

Nåværende kommuneplan ......................................................................................................... 5 

Enkeltvedtak ............................................................................................................................... 5 

Stange kommunes langsiktige arealstrategi ............................................................................... 6 

1.4 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging ............................................. 6 

1.5  Nye forutsetninger .................................................................................................................. 6 

FNs bærekraftsmål ..................................................................................................................... 6 

Indikatorstudie for FNs bærekraftmål ........................................................................................ 8 

Reformen Leve hele livet ............................................................................................................ 8 

Befolkningsvekst ......................................................................................................................... 9 

Omstilling og skolestruktur....................................................................................................... 10 

2 Utredninger i planarbeidet ....................................................................................................... 11 

2.1  Temaer som utredes i samfunnsdel og arealdel ................................................................... 11 

2.2  Utdyping av temaer ............................................................................................................... 11 

Vekstmålsetning og attraktivitet .............................................................................................. 11 

Attraktivitet .............................................................................................................................. 11 

FNs bærekraftsmål ................................................................................................................... 11 

Langsiktig arealstrategi ............................................................................................................. 12 

2.3  Justert langsiktig arealstrategi .............................................................................................. 13 

Utviklingsstrategi for Ottestad ................................................................................................. 13 

file://///hikt-i-fscap04/avd/st-avd/PlanByggOppm/Plan/Plansaker/Kommuneplan%20rullering/Planprogram/Felles%20planprogram%20-%20merknadsbehandling.docx%23_Toc103171178


   
 

  3 
 

Utviklingsstrategi for Romedal ................................................................................................. 14 

2.4 Bytte om på arealer ............................................................................................................... 15 

3 Behov for utredninger .............................................................................................................. 16 

Særlig viktige føringer, veiledere og utredningstemaer, jfr. merknader .......................................... 18 

4  Planprosess ............................................................................................................................... 19 

4.1  Forankring ............................................................................................................................. 19 

4.2  Medvirkning........................................................................................................................... 19 

Medvirkning i høringsperiodene .............................................................................................. 20 

Medvirkning Ottestad ............................................................................................................... 20 

Medvirkning Romedal .............................................................................................................. 20 

4.3  Arealinnspill ........................................................................................................................... 20 

Arealinnspill Ottestad ............................................................................................................... 21 

Arealinnspill Romedal ............................................................................................................... 21 

Når og hvordan gi innspill/merknader ..................................................................................... 21 

4.4  Kriterier for vurdering av arealbruk .................................................................................. 21 

5 Framdrift ................................................................................................................................... 23 

 

  



   
 

  4 
 

1 Bakgrunn, formål og føringer 
1.1 Bakgrunn 
Planprogrammet er grunnlaget for arbeidet med rullering av kommuneplanen. D 

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

deltakere, opplegget for medvirkning, spesielt i forhold til grupper som antas å bli særlig berørt, 

hvilke alternativer som vil bli vurdert, og behovet for utredninger. Foreliggende forslag til 

planprogram skal på høring før det fastsettes med vedtak i kommunestyret. Et fastsatt planprogram 

gir oversikt og forutsigbarhet. 

Det kan være verdt å merke seg at planprogrammet omtaler det som faktisk skal behandles og 

utredes i planarbeidet, mens det ikke drøfter problemstillinger som ikke er tenkt håndtert i 

planarbeidet. Drøfting og begrunnelser for dette ligger ikke i planprogrammet, men redegjøres for i 

saksframlegget. 

Lovgrunnlag: Plan- og bygningsloven 
Planarbeidet er hjemlet i Plan- og bygningsloven, der §11 omhandler kommuneplanen. §11-12 slår 

fast at den kan utarbeides samlet for samfunnsdel og arealdel, slik det nå legges opp til. Felles 

planprogram utarbeides i tråd med reglene slik de fremkommer i §4-1. 

Hva er en rullering? 
Plan- og bygningsloven bruker begrepet om den årlige rullering av kommuneplanens handlingsdel 

(§11-4), altså knyttet til budsjettarbeidet. I forestående planarbeid brukes begrepet rullering om en 

begrenset revisjon. I tråd med §11-14 vil kommuneplanen, dvs. samfunnsdel og arealdel, sendes 

samtidig på høring.  

1.2 Formål med rullering av kommuneplan 
Kommuneplanen gir langsiktige retningslinjer for samfunnsutvikling og arealbruk i kommunen og er 

styrende for de beslutninger som fattes til daglig i forvaltningen. Rullering kan fange opp nye eller 

endrede behov, slik at planene ikke blir uaktuelle som styringsdokumenter. 

Formålet med rullering av kommuneplanen nå er å følge opp vedtaket om en mindre revisjon fra 

kommunestyremøte den 20.06.2020, sak 42/20.  Dette gir anledning til å oppdatere 

kunnskapsgrunnlaget og se nærmere på enkelte temaer. Det vil være nyttig å oppdatere tallgrunnlag 

og å kunne legge ny relevant forskning til grunn, spesielt på tanke på kommunens vekstmålsetning.  

Det er vurdert at det er behov for nærmest en kontinuerlig rullering av arealdelen, men med ulike 

fokusområder og tematisk vektlegging, i stedet for mange kommunedelplaner som også krever 

jevnlig revisjon. En tematisk begrenset revisjon som det nå legges opp til, gir anledning til å følge opp 

tidligere planer og vedtak i kommuneplanen. Dermed kan det gjennomføres en grundig drøfting av 

tettsteds- og grendestrukturen slik politiske vedtak tilsier, se nedenfor. Så langt tidsrammen for dette 

planarbeidet tillater det, vurderes overordnet tettstedenes og grendenes potensiale og utfordringer 

som kan resultere i differensierte målsetninger. Dette bør særlig koples til temaer som transport, 

bolig- og servicetilbud, arbeidsplasser og tjenestetilbud. Men det primære formålet for særlig 

arealdelen av dette planarbeidet, er å utarbeide og implementere utviklingsstrategier for Ottestad og 

Romedal. Det er disse områdene som skal utredes og hvor det bes om innspill, samt at 

medvirkningsarbeid i hovedsak skal foregå.  

Det er kort tid siden forrige fullstendige revisjon av arealdelen. Dette var et planarbeid som gikk over 

lang tid, men hvor det allikevel var temaer som ikke ble tilstrekkelig håndtert. Den kontinuerlige 

utviklingen og store aktiviteten innfor både boligbygging, infrastruktur og næringsutvikling tilsier 
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behov for en hyppigere revidering enn det har vært praktisert. Dette er noe av bakgrunnen for at 

også arealdelen blir rullert nå.   

Kommunens GIS- verktøy er som et resultat av digital satsning, helt i forkant av utviklingen. Dette gir 

stadig nye muligheter som en jevnlig oppdatering av kommunens overordnete plankart, gir god 

mulighet for å benytte seg av. Etter at kommuneplanens arealplan 2020 -2032 er tatt i bruk i 

saksbehandling, er det gjort erfaringer som viser at det er behov for å foreta justeringer og feilretting 

av planbestemmelser og plankart. Dette skal gjøres i rulleringen. 

1.3 Føringer for planarbeidet 

Nåværende kommuneplan 
Kommuneplanen er kommunens viktigste plan og overordnede styringsdokument. Den består av en 

samfunnsdel og en arealdel, som til sammen ligger til grunn for all kommunal planlegging.  

Stange kommunes samfunnsdel ble vedtatt i 18.6.2014, og er gjeldende 

2014-2026. Planen peker ut en langsiktig retning for samfunnsutviklingen i 

Stange kommune. Samfunnsdelens funksjon som et forutsigbart og stødig 

retningsgivende verktøy (jfr. plan- og bygningslovens §11-2) videreføres i 

denne rulleringen.  

 

Stange kommunes arealdel ble vedtatt 17.6.2020, for perioden 2020-2032. 

Arealdelen avklarer arealbruk i kommunen gjennom et juridisk bindende arealkart 

og planbestemmelser. Kommuneplanen skal være langsiktig, og har en ramme på 

tolv år. 

 

 

 

I kommunal planstrategi 2021-2025 ble FNs bærekraftsmål vedtatt lagt til grunn. 

Nasjonale og regionale myndigheter forventer at kommunene legger 

bærekraftsmålene til grunn i planleggingen. Dette ble identifisert som et mulig 

grunnlag for behov for revisjon eller rullering av kommuneplanens samfunnsdel. 

 

 

Enkeltvedtak 
Foruten gjeldende planer som skal legges til grunn og implementeres i nødvendig 

grad er det noen enkeltvedtak som også er førende for at rullering av kommuneplan. Det gjelder 

altså vedtak i kommunestyresak 42/20, hvor arealdelen ble vedtatt, lød vedtakets tredje ledd som 

følger: 

Kommunestyret ber kommunedirektøren om å ta opp rullering av kommuneplanens arealdel 

som en del av planstrategien og at rullering av arealplanen skal sluttbehandles i løpet av 

denne kommunestyreperioden.  

https://www.stange.kommune.no/getfile.php/13266990-1403762547/Filer/Stange/PDF/Planer/Kommuneplanens%20samfunnsdel%202014-2026/Kommuneplanens%20samfunnsdel_vedtatt%2018.6.2014.pdf
https://www.stange.kommune.no/category8316.html#Arealdelen
https://www.stange.kommune.no/category22363.html
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Dette vedtaket setter altså tidsrammen for planarbeidet, noe som er reflektert i framdriftsplan. 

Videre ble det i kommunestyresak 97/20, ved behandling av status og utfordringsdokumentet til 

kommunal planstrategi gjort vedtak hvor andre ledd lød: 

Kommunestyret legger til grunn at en satsning på tettstedene langs IC-strekningen og en 

utvikling av tettsteds- og bygdestrukturen legges til grunn for det videre planarbeidet. 

Dette utfordrer vedtatt langsiktig arealstrategien og er foreslått håndtert så langt mulig innenfor 

rammene av en rullering – altså en begrenset revisjon, av kommuneplan. 

Stange kommunes langsiktige arealstrategi 
Stanges vedtatte langsiktige arealstrategi er tredelt, og bygger på den vedtatte målsetningen om å 

bidra til fortsatt vekst og utvikling i Stange kommune. Følgende tre strategiområder ligger til grunn: 

1. Satsning på tettstedene langs Intercity-strekningen 

2. Opprettholde tettsteds- og grendestrukturen 

3. Kulturlandskapet og Mjøsa 

 

1.4 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 
Regjeringen legger hvert fjerde år frem forventninger til regional og kommunal planlegging. I 

gjeldende forventningsbrev er det et fokus på at FNs bærekraftsmål skal legges til grunn for 

samfunns- og arealplanlegging. 

Det pekes videre på fire hovedutfordringer: 

- Å skape et bærekraftig velferdssamfunn 

- Å skape et økologisk bærekraftig samfunn gjennom blant annet en offensiv klimapolitikk og 

en forsvarlig ressursforvaltning 

- Å skape et sosialt bærekraftig samfunn 

- Å skape et trygt samfunn for alle 

1.5  Nye forutsetninger 
Flere forutsetninger har endret seg siden kommuneplanens samfunnsdel og arealdel ble vedtatt i 

hhv. 2014 og 2020. De omtales under. 

FNs bærekraftsmål 
FNs 2030-agenda for bærekraftig utvikling består av sytten 

nye bærekraftsmål som ble vedtatt i 2015. 

Bærekraftsmålene erstatter de tidligere tusenårsmålene, 

og består av 17 hovedmål og 169 delmål. FNs 

bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde 

fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene 

innen 2030. Norske kommuner og fylkeskommuner vil 

være avgjørende for måloppnåelsen. 

Bærekraftig utvikling: 

En utvikling som imøtekommer 

dagens behov uten å gå på 

bekostning av at kommende 

generasjoner skal få dekket sine 

behov. Økonomiske, sosiale og 

miljømessige forhold henger sammen 

og må sees på som én helhet. 
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Bærekraftsmålene ble lansert året etter at vår nåværende samfunnsdel ble vedtatt, og er således 

ikke integrert i planverket. I regjeringens Nasjonale forventninger til regional og kommunal 

planlegging slås det fast at bærekraftsmålene skal være det politiske hovedsporet for å ta tak i vår 

tids største utfordringer. Det betyr at målene utgjør en overbygging for regjeringens politikk, både 

nasjonalt og internasjonalt. I juni 2021 publiserte regjeringen Norges handlingsplan for arbeidet med 

bærekraftsmålene: (Meld. St. 40 "Mål med mening"). Utvalgte temaer nedenfor er hentet fra 

stortingsmeldingen. 

Alle må bidra: 

For at verden skal nå bærekraftsmålene innen 2030, må alle deler av samfunnet bidra. I praksis betyr 

dette at man i Stange kommune, enten som innbygger, politiker, bedriftsleder eller beslutningstaker 

hele tiden må spørre seg om de aktivitetene, beslutningene, prosjektene og produksjonene man vil 

iverksette, bidrar til sosial, miljømessig og økonomisk bærekraft. Alle de tre dimensjonene er like 

viktige. Det er de lokale myndigheter og lokalsamfunnet som blir de viktigste partnere i arbeidet med 

bærekraftsmålene, og det må til et samarbeid mellom sivilsamfunnet, privat sektor, akademia og 

myndigheter for å tenke nytt, mobilisere ressurser og levere løsninger på felles utfordringer. Dette er 

konkretisert i bærekraftsmål 17, som handler om at samarbeid er avgjørende for å kunne nå de de 16 

andre målene.  

Regionale og lokale myndigheter har et særskilt ansvar i oppfølgingen av 2030-agendaen. I følge FN 

kan to tredjedeler av delmålene kun nås gjennom lokal innsats. Lokale myndigheter er nærmest 

befolkningen, bedriftene og organisasjonene. Lokale og regionale myndigheter er ansvarlig for mye 

av den sosiale og fysiske infrastrukturen som påvirker befolkningens levekår og utviklingsmuligheter.  

Ingen skal utelates: 

Et grunnprinsipp bak 2030-agendaen er at ingen skal utelates – leave no one behind. Det betyr at den 

utviklingen vi oppnår i årene som kommer, ikke skal gå på bekostning av enkeltpersoner, grupper 

eller land – og spesielt komme de mest sårbare og marginaliserte til gode. At ingen skal utelates er 

ikke mindre viktig i et rikt og velutviklet land som opplever rask og positiv utvikling.  

Norge har et godt utgangspunkt: 
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Norge har gjennom sitt velutviklede demokrati og god økonomi de beste forutsetninger for å nå 

bærekraftsmålene. Norge står likevel overfor en rekke sosiale, klima- og miljømessige og økonomiske 

utfordringer. Flere av de største utfordringene er knyttet til bærekraftsmålene om klimautslipp, 

natur, ressursbruk og forbruk.  

Norge får høyeste skår på bærekraftsmål 1 om å utrydde fattigdom, mål 3 om god helse, mål 5 om 

likestilling mellom kjønn, mål 7 om ren energi, mål 10 om reduserte forskjeller og mål 17 om 

samarbeid. Høyt materielt forbruk og betydelige CO2-utslipp betyr imidlertid at Norge skårer lavere 

på bærekraftsmål 13 om å stoppe klimaendringene. 

Implementering av FNs bærekraftmål innebærer blant annet at alle endringer som foreslås i 

arealdelen, skal vurderes i forhold til for eksempel klimapåvirkning. Indikatorstudier kan være et godt 

verktøy for status og evaluering. 

Indikatorstudie for FNs bærekraftmål 
På vegen mot en mer bærekraftig samfunnsutvikling er det behov for å kunne måle i hvilken grad 

kommunen oppfyller de ulike bærekraftsmålene. Det vil være et behov for å ta i bruk en 

standardisert metode som viser hvor bærekraftige vi er i dag og hvor det er et forbedringspotensial. 

Det er utviklet en rekke ulike type indikatorer og verktøy beregnet på dette.  

Flere kommuner i Norge har innledet et samarbeid med FN, under paraplyen United for Smart 

Sustainable Cities (U4SSC). U4SSC er et samarbeid mellom 16 FN organisasjoner og regioner og 

kommuner om smart bærekraftig utvikling. Ved å ta i bruk FNs indikatorevaluering vil funnene kunne 

gi et utgangspunkt for å se på hvor det er potensiale for bærekraftig verdiskaping og kommunen vil 

være bedre i stand til å flytte ressurser fra steder med lite påvirkning til steder der ressurser har 

større nytte. Indikatorstudien er dessuten et velegnet analyseverktøy for senere å kunne å evaluere 

kommunens innsats på de utvalgte områdene gjennom endringer og måloppnåelse slik vedtak av 

Handlingsplan for klima og energi ber om (jfr. kommunestyresak 83/21). Ved å inngå i et 

kvalitetssystem med andre kommuner gir indikatorstudie også et grunnlag for sammenligning. 

Stange har mottatt en formell invitasjon fra FN til å delta i dette programmet.  Se også oversikt over 

utredninger. 

Reformen Leve hele livet 
Kvalitetsreformen Leve hele livet (Meld. St. 15 2017-2018) gjennomføres med mål om at eldre kan 

mestre livet lenger og ha en trygg og aktiv alderdom. Reformen løfter frem 25 løsninger og flere 

hundre eksempler fra kommunene. Stortingsmeldingens hovedfokus er å skape et mer aldersvennlig 

Norge og finne nye og innovative løsninger på de kvalitative utfordringene knyttet til aktivitet og 

fellesskap, mat og måltider, helsehjelp, sammenheng og overganger i tjenestene. 

Implementering av en slik gjennomgripende reform forutsetter gjennomgang på kommuneplan-nivå. 

I Stange er det allerede gjort et grundig arbeid med hvordan reformen kan settes i verk. Dette må 

videre integreres i kommuneplanen. 
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Befolkningsvekst 
Flere forhold vil avgjøre størrelsen på fremtidig vekst 

i Stange. Boligtomter er en forutsetning for 

befolkningsvekst, og Stange opplever langsiktig 

arealpress i vekstområdene nord i kommunen, som 

ligger omkranset av matjord. I rulleringsarbeidet vil 

det være relevant å vurdere både de positive og 

negative sidene av videre befolkningsvekst. Den 

statlige overføringsmodellen til kommunene gjør det 

naturlig for kommunene å jobbe for befolkningsvekst. 

Samtidig betyr befolkningsvekst, spesielt i 

pressområdene, mer press på arealer, 

nærturmuligheter, skoler, og på fasiliteter for 

tilrettelagt rekreasjon som f.eks idrettsbaner. I tillegg følger det klimakonsekvenser av økt vekst. 

I nåværende samfunnsdel er vedtatt målsetning for befolkningsveksten "å ligge rundt 

landsgjennomsnittet på 1.2%". Veksten har i kommuneplanperioden ligget rundt dette, av og til over 

og av og til under, med sterk variasjon innad i kommunen. De siste par årene har imidlertid 

landsgjennomsnittet sunket, og Statistisk Sentralbyrå har nedjustert sine prognoser både for 

landsgjennomsnitt og for Stange. 

"Korona-året 2020" var et annerledes år, og Stange kommune opplevde en markant endring i 

befolkningsutvikling som i all hovedsak hang sammen med endret arbeidsinnvandring og innenlands 

flytting. Om disse trendene vil vedvare er per dags dato vanskelig å si. Vi vet at ulike faktorer gjør at 

fremtidens flyttemønstre endres. Statistisk sentralbyrå nedjusterte i 2018 sine befolkningsprognoser 

for Stange, og nedjusterte ytterligere igjen i 2020. Stange har i flere år vokst over SSBs prognoser, 

men dette vil ikke være en stabil indikator på sikt. Disse faktorene, samt relevans for fremtidige 

målsetninger, skal utdypes nærmere i planarbeidet. 

 

Figuren over viser forhold mellom vekst i Stange kommune og Norge i tidsperioden før og etter 

vedtak av kommuneplanens samfunnsdel. Kilde: SSB:07459 og SSB:01222 

Figuren under viser forholdet mellom befolkningsveksten i Stange siden 2005, og fremtidige 

vekstprognoser. Statistisk sentralbyrå mener Stange kommer til å vokse under 1.2% per år. 
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Stange kommune Hele landet

Finansiering av kommunesektoren 
Størstedelen av kommunenes inntekter 

kommer fra skatteinntekter og 

rammeoverføringer fra staten. 

Innbyggertilskuddet utgjør hoveddelen av 

rammetilskuddet, og fordeles i 

utgangspunktet med et likt beløp per 

innbygger. Denne insentivstrukturen gjør at 

de fleste norske kommuner arbeider for 

befolkningsvekst. 
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Rulleringsarbeidet kan avdekke videre behov for andre utredninger av tallmateriale, og denne 

oversikten er derfor ikke uttømmende. 

Omstilling og skolestruktur 
I kommunestyresak 67/20 den 17.6.2020, Mandat for utredning av omstilling i økonomiplanperioden 

2020-2023, vedtok kommunestyret en tolvpunkts liste over utredninger kommunedirektøren skal 

iverksette og gjennomføre som ledd i å omstille kommuneorganisasjonen til trangere økonomiske 

rammer. Ett av utredningstemaene var skolestrukturen i Stange kommune og dette ble behandlet i 

11/22, med det resultat at skole- og barnehagestrukturen opprettholdes. Det er presisert at tidligere 

vedtak (K-sak 82/19) om at Solvin skole skal flytte driften til nåværende Romedal ungdomsskole, skal 

opprettholdes. Dette vil dermed ikke ha åpenbare arealmessige konsekvenser, med unntak av Solvin 

og Romedal sentrum. Det skal utarbeides ny oppvekstplan som kan ha innvirkning på 

kommuneplanen. 
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2 Utredninger i planarbeidet  
2.1  Temaer som utredes i samfunnsdel og arealdel 

 

2.2  Utdyping av temaer 

Vekstmålsetning og attraktivitet 
Et oppdaterte tallgrunnlaget og studier av relevant forskning på attraktivitet 

og bosetning, gir grunnlag for å vurdere om kommunens vekstmålsetning bør 

justeres. Strategiske diskusjoner rundt befolkningsvekst bør ligge til grunn. Et 

naturlig tema vil være å se på konsekvenser av vekst – både positive effekter, 

men også hvor "smertegrensen for vekst" ligger. Det kan gjelde arealpress, 

prioritering av ressurser, tilgjengelig sosial og teknisk infrastruktur som 

barnehage og skole, rekreasjonstilbud og grøntstruktur i pressområder, 

hensiktsmessige og trygge vegløsninger, samt ivaretagelse og utvikling av 

eksisterende anlegg og bomiljøer. Dette kan altså gi føringer til arealdelen for 

å utrede nye arealer til boliger, men også til infrastruktur som nevnt over, 

eller å bytte arealer.  

 

FNs bærekraftsmål 
FNs bærekraftsmål skal legges til grunn for planleggingen, og vil også påvirke kommunens strategiske 

valg og virkemidler. Som en del av utredningsarbeidet til kommuneplanen, legges det opp til at det 

skal gjennomføres en indikatorstudie som omtalt. Indikatorstudien vil synliggjøre hva som allerede 

gjøres i Stange, og ta stilling til hvilke bærekraftmål som er mest relevante å rette innsats mot i vår 

kommune nå. Det kan være naturlig å knytte slike prioriteringer til satsningsområdene. Allikevel 

pekes det allerede nå i planprogrammet på noen av bærekraftmålene som antas å ha særlig relevans, 

nemlig nummer 3 god helse og livskvalitet, 11 bærekraftige byer og tettsteder, og nummer 13 stoppe 

klimaendringene 1. I tillegg er nummer 17 samarbeid for å nå målene, relevant. Dette er foreløpige 

forslag og ikke en uttømmende liste. Indikatorstudien vil gi kunnskap til å gjøre valg og prioriteringer. 

                                                           
1 Disse to målene ble framhevet av alle grupper i workshop i planutvalget den 21.9.2021. 

Attraktivitet 
Bolyst og attraktivitet er 

et hovedsatsningsområde 

i kommuneplanens 

samfunnsdel. 

 Oppdatert tallmateriale og relevant forskning, særlig for å vurdere vekstmålsetning 
 FNs bærekraftsmål med relevans for dette planarbeidet 
 Utviklingsstrategi Ottestad 
 Utviklingsstrategi Romedal sentrum 
 Vurdere tomtebehov i tettstedene, alternativt bytte av arealer  
 Konsekvensutredning i tråd med KU-forskriften 
 Arealregnskap 
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Langsiktig arealstrategi  
Langsiktig arealstrategi skal vise en tydelig samlet strategi for arealbruk i 

kommunen. Den reflekterer kommunens samlede utviklingsstrategi og 

er et utrykk for hovedmål og satsningsområder. Disse føringene er 

vedtatt og omtalt i samfunnsdelens innledende kapitler. Arealstrategiens 

ulike punkter står i forhold til hverandre slik at de på en helhetlig måte gir 

langsiktighet og forutsigbarhet for innbyggerne og 

kommuneadministrasjonens arbeid med planlegging og utvikling. De 

arealstrategiske punktene bør være treffsikre og realistiske slik at de er 

mulig å gjennomføre, også på en økonomisk forsvarlig måte. De skal 

svare til kommunens visjon og hovedmål i samfunnsdelen, og er gjengitt 

her. 

Kommuneplanens samfunnsdel har i kapittel 8. Sentrale veivalg –

langsiktig arealstrategi en kortfattet gjennomgang av hensyn og 

prioriteringene som ligger til grunn for den langsiktige arealstrategien. 

Føringene der er ikke vesentlig endret siden 2014, med stikkord som 

samferdselsutbygging på veg og bane, regionale areal- og 

transportutvikling, næringsutvikling og landbruk. Her er også variasjon av 

tilgjengelige tomter trukket frem.  Kommunens vekstmålsetning skal 

vurderes og dette kan ha innvirkning på arealstrategien.  

Statsforvalteren har i merknad påpekt at i fjorårets kommunebilde ble Stange vurdert som sårbare innen 

kompetanse, kapasitet og kvalitet på fagområdene forurensing og jordvern. Kommunen merker seg dette også 

i arbeidet med kommuneplanen. Når det gjelder jordvern, er kommunen klar over at samferdselsprosjektene 

gjennom kommunen slår negativt ut på statistikk når det gjelder omdisponert landbruksareal, samtidig som 

kompensasjonstiltak og planmessig tilbakeføring til LNF ikke fanges opp av statistikken (KOSTRA). Planarbeidet 

skal ha oppmerksomheten på jordvern gjennom arealdisponeringer, utviklingsstrategier og helt konkret i 

arealregnskap. 

 

 

 

  

Kommunens visjon er: 
Sammen om vekst og utvikling! 

 

Kommunens hovedmål er: 

Vi skal sørge for bosetting og 
næringsetablering i Stange!  

 
Ved å ta hele kommunen i bruk – 
tettsteder og grender, så vel som 

kommunens natur – og kulturmiljøer, 
skal vi sammen skape et attraktivt 

bomiljø, der folk trives og ønsker å leve 
sine liv.  

 
Stange kommune skal, i samarbeid 

med innbyggerne, lag og foreninger, 
kultur- og næringslivet, utvikle et 

livskraftig og inkluderende samfunn.  

 
 

 

Foto: Marita Karlsen 
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2.3  Justert langsiktig arealstrategi 
Gjeldende langsiktig arealstrategi videreføres i hovedsak, men med noen endringer. Med ny 

nummerering videreføres punkt 1 og 2 uendret: 

1 Satsning på tettstedene langs IC-strekningen 

2 Mjøsa og kulturlandskapet 

I tillegg foreslås et nytt punkt: 

3 Videreutvikle Romedal til et tettsted for Stange øst  

Begrunnelse for dette er å stadfeste en noe annen status og potensiale for Romedal enn de øvrige 

tettstedene. Det kan dermed gjøres mer detaljerte utredninger og medvirkningsarbeid i Romedal.  

Å løfte frem dette tettstedet er en logisk konsekvens blant annet av kommunedelplan for 

boligpolitikk 2021-2033, og fordi det er klart at minst én skole skal lokaliseres til gamle Romedal 

ungdomsskole. Videre kan dette kan styrke østlige deler av kommunen med et skolesenter og økt 

service- og tjenestetilbud for omlandet. Boligutvikling vil være en naturlig del av en slik 

utviklingsstrategi. 

Nåværende tema i kapittelet arealstrategi (kommuneplanens samfunnsdel, side 22)- Opprettholde 

tettsteds- og grendestruktur, vil bli gjenstand for videre drøftinger i planprosessen.  

Dette punktet gjelder altså tettsteder utenfor InterCity- strekningen, nærmere bestemt Ilseng, 

Åsbygda, Gata og Espa. I dette planarbeidet prioriteres å definere hva slags utvikling de ulike 

tettstedene bør ha. For å finne fram til det, skal det belyses hvilke fortrinn, potensiale og behov de 

ulike tettstedene har, for deretter å kunne sette mål og antyde virkemidler og konsekvenser. 

Innenfor rammen av dette planarbeidet holdes analysearbeidet og medvirkning på et overordnet 

nivå og vil danne grunnlag for drøftinger i politiske fora. Slik overordnede myndigheter påpeker bør 

diskusjonene være koplet til både transport, bolig- og servicetilbud, arbeidsplasser og skolestruktur. 

Målsetning for analyser og drøftinger er å peke ut retning og prioriteringer, basert på nevnte 

forutsetninger og stedenes realistiske potensiale. Konsekvenser som for eksempel omfordeling og 

ressursbruk, bør være del av vurderingene og også ses i lys av kommunens samlede vekstmålsetning. 

Utvikling av alle de ulike tettstedene skal skje i tråd med bærekraftmålene der 13 bærekraftige byer 

og tettsteder er særlig relevant.  

Utviklingsstrategi for Ottestad   
I Stange kommunes planstrategi 2021-2025 er det vedtatt at kommunedelplan for Ottestad skal 

inngå i rulleringen av kommuneplanens arealdel. Arealbehov og utbyggingspotensiale i Ottestad på 

kort og ikke minst lengre sikt, er aktuelle tema og skal ses i lys av arealstrategiske vurderinger. Noe av 

bakgrunnen er konsekvenser av vedtatt arealdel, samt resultatet av oppdaterte tall og vurdering av 

vekstmålsetninger. Behov for en fortettingsanalyse i Ottestad har vært tilbakevendende. Det legges 

imidlertid opp til en bredere tilnærming ved å foreslå at det utarbeides en utviklingsstrategi for 

Ottestad hvor fortetting inngår som ett av flere temaer. 

Forventningene til hvordan Ottestad skal utvikle seg framover kan være ulik for beboere i de 

eksisterende boligområder, boligutbyggere, kommunale og regionale myndigheter og så videre. 

Deler av Bekkelaget har kvaliteter som et “boligområde på landet” og er dimensjonert for dette. Men 

på grunn av sin bynære beliggenhet, er det i statlige planretningslinjer forventninger om å utvikle 

mer urbane kvaliteter slik som høyere utnyttelse av arealene, en bymessig og effektiv infrastruktur 

slik som kollektivløsninger, raske og trygge gang- og sykkelforbindelser. Videre forventes lett 
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tilgjengelige tjenester, handel og varierte møteplasser både innendørs og utendørs. 

Utredningsarbeidet bør omfatte dette, og ikke være avgrense til et arealsøk for å kunne bygge flere 

boliger. Omforming eller transformasjon kan være mer nyttige begreper, og analysen bør også 

vurdere mulighetsrom innenfor gjeldende regelverk, eksempelsamling, mulighets- eller scenario-

studier, og uansett med særlig fokus på ivaretakelse og helst styrking av eksisterende bomiljøer.  Det 

gjelder spesielt grøntstruktur og rekreasjonsmuligheter, men også nye fellesløsninger for renovasjon, 

parkering, bildeling osv.  Eksisterende vegnett utfordres ved tradisjonell fortetting i eksisterende 

boligområder med problemstilling knyttet til framkommelighet, beredskap, brøyting og 

trafikksikkerhet. 

Det har etter vedtatt arealdel vært en viss oppmerksomhet om en forsterket grøntstruktur. Den er i 

hovedsak i form av smett og tilpasninger av eksisterende veger som til sammen etablerer 

sammenhengende gangforbindelser mellom viktige målpunkter. Traseen for den grøntstrukturen 

sikrer muligheten for å etablere eller forbedre forholdene gjennom reguleringsplaner, avtaler eller i 

forbindelse med opprusting av vegnett. Kartet sikrer juridisk grunnlag.  Hensikten har vært å styrke 

trafikksikre forbindelser, de kobler seg opp mot lekeplasser, skoler, idrettsanlegg og øvrige 

fellesområder. Rekreasjonsområder og møteplasser for alle aldersgrupper får slik bedre 

tilgjengelighet og er dermed også et folkehelsetiltak. Etter tilbakemeldinger å dømme, kan dette 

nettverket forbedres gjennom endringer eller justeringer og dette gjøres som del av øvrig 

utredningsarbeid i Ottestad. 

Utviklingen i Ottestad må ses i lys av vurderingen av vekstmålsetningen og avveininger omkring 

konsekvenser av vekst. Hensikten er å peke ut en realistisk og bærekraftig utviklingsretning for det 

bynære og attraktive tettstedet som Ottestad er.  

I felles areal og transportstrategi (ATS) for Mjøsbyen, vedtatt i fylkestinget 2020, omtaler punkt H3 

Areal og transportstrategi for Hamar byområde hvor deler av Stange er inkludert. Dette er relevant 

for utviklingsstrategien for Ottestad. Intensjonen bak dette ATS-arbeidet er å oppnå hensiktsmessig 

og bærekraftig utvikling på tvers av kommunegrensene. Det gjelder særlig transportårer og 

kollektivtransport, men også lokalisering av service og arbeidsplasser.  

Utviklingsstrategi for Romedal   
Romedal vurderes til å ha kunne ha funksjon som en "node" - et knutepunkt som knytter til seg 

omkringliggende mindre steder ved å tilby flere tjenester og service. Det finnes vekst og initiativ i 

Romedal som også bidrar til dette. Her kan det være på sin plass med en stedsanalyse, eller annen 

utredning som tar for seg kvaliteter og potensiale for et utvidet skoleområde, sentrumsområde og 

omkringliggende eksisterende og nye boligområder og at det konkluderes i en utviklingsstrategi for 

Romedal som tilrettelegger for ønsket utvikling. Det bør det vektlegges at Romedal kan utfylle 

bostedstilbudet og tilby andre muligheter og fortrinn enn de andre satsningsområdene.  

Vedtak i skolestruktursaken og omstilling for øvrig, kan påvirke omfang og retning på en 

videreutvikling i Romedal. Det bør vurderes om det er de riktige arealene som er avsatt til ulike 

formål i og rundt sentrum, eller om det kan være aktuelt å bytte enkelte arealer eller arealformål. 

Det følger naturlig at Romedal tilføres planressurser og andre tiltak for utvikling, noe som vil kunne 

bety en omprioritering av ressurser fra øvrige arealstrategiske punkter.  

Det som mangler i Romedal er tilknytning til et kollektivknutepunkt, noe som innebærer risiko for økt 

bilavhengighet. For å støtte opp om bærekraftsmål og statlige planretningslinjer, bør det vies særlig 

oppmerksomhet til å redusere eller kompensere for denne ulempen gjennom bedre tilrettelegging 

og videreutvikling av busstilbud. Utviklingsstrategien skal være i tråd med nasjonale forventninger til 
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planlegging og arealbruk, og støtte opp under FNs bærekraftmål. Politisk miljø og lokalmiljø skal 

involveres, se medvirkningsplan.  

2.4 Bytte om på arealer 
Det kan altså være aktuelt å bytte ut arealer der det er vurdert å være tilstrekkelig areal til gitte 

formål, men der ønsket utvikling allikevel ikke skjer eller at det er endrede forutsetninger. Noen 

områder er nevnt i punktene over, men det kan vise seg å være aktuelt flere steder for å stimulere til 

ønsket utvikling. Her kan det være på sin plass å minne om at en overordnet avklaring gir en mulighet 

og ikke en forpliktelse. Arealer hvor det kan være bestemmelser om rekkefølge eller utbyggingsfaser 

til, kan bli liggende uten at de utvikles som forventet. Det kan også være endrede forutsetninger som 

er relevant å legge til grunn for nye vurderinger av arealdisponeringer, som for eksempel utbygd 

jernbane i 2026 / -27, eller annet. Dette kan gjelde alle tettsteder, både langs InterCity-strekningen 

og ellers i kommunen. 
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3 Behov for utredninger 
Dette er en begrenset revisjon, og utredningstemaer er knyttet til de angitte temaer eller områder.  

  Hensikt med utredning/ studie/ analyse Metodikk 

Omfang 

S
A

M
F

U
N

N
S

D
E

L
 

Tallgrunnlag og vekstmål 

 

- oppdatere kunnskap 

- grunnlag for å kunne vurdere justering av 

vekstmålsetning og arealstrategi 

Innhente, sammenstille og 

analysere tilgjengelig kunnskap 

Evnt scenario studier 

Indikatorstudie for FNs 

bærekraftmål 

- vurdere status i Stange kommune på de ulike 

bærekraftmålene 

- etablere prioritering 

- evaluering og måloppnåelse 

Etablert metodikk 

A
R

E
A

L
D

E
L

 

Utviklingsstrategi Ottestad 

 

- etablere kunnskapsgrunnlag  

- konkretisere områder og forutsetninger for 

omforming  

- idrettsanlegg, rekreasjon, grøntstruktur, 

møteplasser  

- medvirkningsarbeid  

Områdeanalyse basert på 

kartstudier og feltstudier 

Mulighetsstudie el scenariostudier 

med konsekvenser og 

forutsetninger 

Verkstedmodell med 2-3 

møtepunkter 

Utviklingsstrategi Romedal 

 

- behov og egnethet 

- vurdere arealbruk  

- særlig fokus på god gå/ sykkelstrategi, sikre 

sammenheng skole, idrettsanlegg, 

grøntstruktur og rekreasjon 

- medvirkningsarbeid 

Stedsanalyse med vekt på stedets 

kvaliteter og potensiale 

Arealbruk basert på kriterier 

 

Verkstedmodell med 2-3 

møtepunkter 

Tettstedutvikling: 

muligheter og målsetninger 

- kartlegge de ulike tettstedenes potensiale og 

behov, definere målsetninger  

-medvirkning 

-bærekraftmål 

-vurdere virkemidler, økonomiske 

forutsetninger/ konsekvenser 

Overordnete analyser 

 

Overordnet 

bærekraftvurderinger 

Oppfylle prioriterte bærekraftmål Inngår i indikatorstudien 

Konsekvensutredning av ny 

arealbruk, blant annet 

klima, ivaretakelse av myr, 

mineralske ressurser. Liste 

er ikke utfyllende. 

Synliggjøre konsekvenser av planmessige 

forslag og tiltak som del av vurdering av 

arealbruk, bestemmelser og  evnt avbøtende 

tiltak.  

Sikre at det finnes tilstrekkelige mineralske 

ressurser til planlagte byggeformål, samt 

unngå å bygge ned verdifulle ressurser. 

Veileder om klimatilpasning i 

planarbeidet  

 

Rapporterte KOSTRA-tall i 

samarbeid med Hedmarken 

interkommunale landbrukskontor 
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Arealregnskap: dagens 

status og konsekvenser av 

planforslag 

ROS-analyse basert på 

kommune ROS og kjent 

metodikk tilpasset 

plannivået 

 

 

 

I samarbeid med 

beredskapsansvarlig i kommunen 
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Særlig viktige føringer, veiledere og utredningstemaer, jfr. merknader 

Dette er i hovedsak dokumenter som det er henvist til i merknadene fra regionale og fagmyndigheter 

som skal ligge til grunn for planarbeidet. Det er riktig å ta med dem i planprogrammet. Listen er ikke 

nødvendigvis uttømmende. 

Statlige planretningslinjer STR-BATP gir viktige føringer for planlegging som et verktøy for å oppnå 

ønsket samfunnsutvikling. Det er i brev fra landbruks- og matdepartementet og kommunal- og 

distriktsdepartementet av 23.3.2022 forespeilet en revisjon av disse i tråd med 

regjeringsplattformen, hvor særlig jordvern er nevnt som et viktig tema. Inntil videre legges 

gjeldende planretningslinjer til grunn for planarbeidet. 

https://www.regjeringen.no/contentassets/689bae9d728e48e8a633b024dcd6b34c/sprbatp.pdf 

 

Veileder om klimatilpasning i planarbeidet: 

https://www.miljodirektoratet.no/myndigheter/klimaarbeid/klimatilpasning/veiledning-til-statlige-

planretningslinjer-for-klimatilpasning/ 

 

Som et supplement til U4SSC er følgende rapport fra Statistisk sentralbyrå viktig: Taksonomi for 

klassifisering av indikatorer til bærekraftsmålene https://www.ssb.no/natur-og-miljo/artikler-og-

publikasjoner/_attachment/445213?_ts=17780d5d790 

 

BaneNOR har egen veileder for god planlegging som kan være nyttig: https://www.banenor.no/Om-

oss/ sikkerhet2/Veileder-for-god-planlegging/ 

 
Innenfor kulturminnevern kan nevnes viktige føringer i Stortingsmelding 16 (2019–2020) Nye mål i 

kulturmiljøpolitikken — Engasjement, bærekraft og mangfold, Meld. St. 16 (2019–2020) - 

regjeringen.no, samt viktige nasjonale og regionale strategier, faglige anbefalinger og prosjekter: 

- Riksantikvarens strategi og faglige anbefalinger for by- og stedsutvikling  

- Riksantikvarens klimastrategi for kulturmiljøforvaltning 2021-2030  

- Fylkeskommunens prosjekt «Bevar Bygg – Bevar Klima»  

 

Felles areal og transportstrategi for Mjøsbyen, vedtatt i fylkestinget 2020: 20190521-mjosbyen-ats-

endelig-utgave-med-for-og-bakside-6-4-2021.pdf 

https://www.regjeringen.no/contentassets/689bae9d728e48e8a633b024dcd6b34c/sprbatp.pdf
https://www.miljodirektoratet.no/myndigheter/klimaarbeid/klimatilpasning/veiledning-til-statlige-planretningslinjer-for-klimatilpasning/
https://www.miljodirektoratet.no/myndigheter/klimaarbeid/klimatilpasning/veiledning-til-statlige-planretningslinjer-for-klimatilpasning/
https://www.ssb.no/natur-og-miljo/artikler-og-publikasjoner/_attachment/445213?_ts=17780d5d790
https://www.ssb.no/natur-og-miljo/artikler-og-publikasjoner/_attachment/445213?_ts=17780d5d790
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-16-20192020/id2697781/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-16-20192020/id2697781/
https://www.mjosbyen.no/wp-content/uploads/2021/04/20190521-mjosbyen-ats-endelig-utgave-med-for-og-bakside-6-4-2021.pdf
https://www.mjosbyen.no/wp-content/uploads/2021/04/20190521-mjosbyen-ats-endelig-utgave-med-for-og-bakside-6-4-2021.pdf
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4  Planprosess  
Rammene for planarbeidet tilsier altså at det vil dreie seg om en begrenset revisjon. Det legges 
derfor opp til ett samlet planarbeid, slik plan – og bygningsloven åpner for (§11-12), og da med felles 
planprogram for rullering av kommuneplanens samfunnsdel og arealdel. Planprogram er et 
forpliktende arbeidsopplegg for gjennomføring av planarbeidet. Det skal i tillegg til å definere en del 
temaer og utredningsbehov, også foreslå politisk involvering og opplegg for gjennomføring og 
medvirkning. Dette framkommer i framdriftsplan og medvirkningsplan under. Det er satt opp 
milepæler for når det må gjøres politiske vedtak for å kunne gjennomføre planarbeidet innenfor en 
snau to-årsperiode. 
 

4.1  Forankring 
Arbeidet med samfunnsdelen og arealdelen vil til en viss grad skje parallelt, men det legges opp til et 

vedtak underveis som fastsetter endringer i samfunnsdelen, og som dermed gir føringer for 

endringer i arealdelen. Det legges opp til at planutvalget fungerer som referansegruppe ved at de får 

jevnlige orienteringer, gjør nødvendige avklaringer og eventuelt løfter saker til kommunestyret. 

Driftsutvalget skal involveres spesielt med tanke på avklaring om vekstmålsetning og de 

konsekvenser en eventuell endring vil kunne ha. Det samme gjelder formannskapet, spesielt knyttet 

til endringer som medfører investeringsbehov. 

Planprogrammet legger i utgangspunktet ikke opp til at det skal gjøres så store endringer at det er 

nødvendig med en fullstendig høring av disse endringene. Imidlertid anses det som viktig å involvere 

ikke bare det politiske miljø i Stange, men også å ha god dialog med overordnede fagmyndigheter og 

regionale myndigheter. Dette skjer primært gjennom regionalt planforum. (For framdriftsplan, se 

nedenfor) 

4.2  Medvirkning 
Det legges opp til informasjonsmøter i høringsperiodene. Opplegget vil være noe mer omfattende for 

Ottestad og Romedal, i tråd med arealstrategi. Øvrig medvirkning vil hovedsakelig være ut i fra behov 

for dialog med ulike interessenter. Det er verdt å nevne at medvirkning og samarbeid er et av FNs 

bærekraftsmål – samarbeid for å nå målene. For Romedal og Ottestad foreslås det å gjennomføre 

medvirkning i form av forenklet planverksted med involvering gjennom 2-3 møter. Hensikten er å 

vurdere behov og muligheter for riktig utviklingsretning, og ikke minst få konkrete forslag til tiltak og 

arealbruk gjennom deltakelse av innbyggere som har god lokalkunnskap og engasjement for sitt 

tettsted og lokalmiljø. For tettstedutvikling vil det i denne omgang være begrenset medvirkning, men 

Foto: Jens Haugen 
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prioriteres å etablere et kunnskapsgrunnlag for å kunne vurdere differensiering, målsetninger, 

strategi, virkemiddelbruk. Perioder for medvirkning er angitt i framdriftsplan. 

Medvirkning i høringsperiodene 
I periodene for offentlig ettersyn av forslag til planprogram og senere forslag til plan, blir det avholdt 
informasjonsmøter. På disse stadiene er det viktig å presentere planmateriale som et grunnlag for å 
kunne gi gode merknader til høringsforslagene. Møtene blir avholdt primært som fellesmøter i 
Stange rådhus. Som vanlig i slike planprosesser kommer forslagene til å bli presentert for 
myndighetene i regionalt planforum. Barn og unges kommunestyre og andre kommunale råd får 
informasjon når det legges fram et planforslag. Underveis i planarbeidet søkes det bred medvirkning 
og sammensatte medvirkningsgrupper. Barn og unge skal vies spesiell oppmerksomhet for å sikre 
deres medvirkning. 

 

Medvirkning Ottestad 
Det er allerede planlagt en type BY-LAB i Åkersvika. Dette lokalet og «laboratoriet» er tenkt benyttet 

også til medvirkning til kommuneplanarbeidet i Ottestad. Medvirkningsarbeidet skal være 

utgangspunkt for utviklingsstrategi for Ottestad. Dette blir i form av temamøter/ verksted med 2-3 

møtepunkter. Medvirkningsmøtene er åpne for alle og det vektlegges spesielt at det skal være felles 

medvirkning og blandede grupper framfor særmøter. I dette ligger allikevel et spesielt ansvar for 

involvering av barn og unge. Resultatet av medvirkningsarbeidet skal være utgangspunkt for 

utviklingsstrategi for Romedal. 

Særlige temaer for medvirkning i Ottestad er: 

- Fortetting og omforming: muligheter og begrensninger 

- Bærekraftmålene i Ottestad  

- Grøntstruktur og møteplasser 

- Idrettsanlegg og rekreasjon 

- Veger: boliggater og gjennomgangstrafikk, gang- og sykkelruter, smett og snarveier 

Medvirkning Romedal 
Opplegg for medvirkningsarbeidet i Romedal blir også i form av temamøter/ verksted med 2-3 

møtepunkter. Medvirkningsmøtene er åpne for alle og det vektlegges spesielt at det skal være felles 

medvirkning og blandede grupper framfor særmøter. I dette ligger allikevel et spesielt ansvar for 

involvering av barn og unge. Resultatet av medvirkningsarbeidet skal være utgangspunkt for 

utviklingsstrategi for Romedal. 

Særlige temaer for medvirkning i Romedal som tettsted for Stange øst: 

- Romedals framtidige funksjon; behov og muligheter 

- Arealer til ulike funksjoner, også bytte av arealer  

- Behov knyttet til nytt oppvekstsenter 

- Bærekraftmålene i Ottestad  

- Grøntstruktur og møteplasser 

- Idrettsanlegg og rekreasjon  

- Gang- og sykkelruter, smett og snarveier 

4.3  Arealinnspill  
En del av medvirkningen er også muligheten for å komme med arealinnspill. I denne rulleringen bes 

det om slike arealinnspill til de områdene som planprogrammet angir at skal være hovedtemaer for 
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planarbeidet. Dette vil først og fremst si utviklingsstrategier for Ottestad og Romedal sentrum. 

Særlige temaer for innspill er indikert ovenfor.  

Arealinnspill Ottestad 
Utover å foreslå tilstrekkelig store arealer til å bygge nye boliger, bør innspill ha fokus også på gode 

fellesløsninger, også utenfor grensen for det enkelte boligprosjekt. Nye boligprosjekter bør ivareta og 

helst styrke eksisterende bomiljøer, spesielt grøntstruktur og rekreasjonsmuligheter, og gjerne 

tilrettelegge for nye fellesløsninger for renovasjon, parkering, delingsøkonomi osv.  Når det gjelder 

framtidige boligområder er det særlig behov for områder egnet for større fortettingsprosjekter eller 

omforming (transformasjon). Særlige utfordringer i Ottestad hvor det er ønskelig med innspill, 

gjelder idrettsanlegg, møteplasser og rekreasjons- og naturområder og gode forbindelser mellom 

disse og andre målpunkter.  

Arealinnspill Romedal 
En endret tilnærming til Romedal, vil ha arealmessig følger. Romedal kan ha potensial til å få en 

funksjon som en «node» - et knutekunkt som knytter til seg omkringliggende mindre steder ved å 

tilby flere tjenester og service, et oppvekstsenter kan være del av et slikt styrket sentrum. Aktuelle 

innspill kan særlig være knyttet til et skoleområde, idrettsanlegg, sentrumsområde, boligområder. 

Sentrum har allerede et sentrumsformål med rom for flere funksjoner som bolig, forretning, kultur 

med mer. Særlige kriterier for arealinnspill i Romedal er at arealdisponeringer skal bidra til et 

framtidsrettet, kompakt og bærekraftig tettsted for østre deler av Stange. De skal sikre gode områder 

og omgivelser for oppvekstsenter med tilstrekkelige utearealer og idrettsanlegg. Nye 

arealdisponeringer skal sikre gode og trygge gang- og sykkelforbindelser mellom målpunkter, særlig 

skole, idrettsanlegg, bussholdeplasser og service. 

Når og hvordan gi innspill/merknader 
Merknader til planprogrammet kan sendes kommunens postmottak i høringsperioden som oppgis 

ved kunngjøring av planoppstart.  

Det er også ønskelig å få innspill til arealbruk til de angitte områdene innenfor høringsperioden til 

planprogrammet. En digital løsning for arealinnspill blir tilgjengelig. Der kan det legges inn kort 

informasjon og markeres i kart.  Lenke til denne løsningen kommer på kommunens hjemmeside ved 

kunngjøring av planoppstart og høringsperiode.  

Det er også mulig å gi innspill ved å sende det til kommunens postmottak.  

4.4  Kriterier for vurdering av arealbruk 
Statlige planretningslinjer og FNs bærekraftsmål er overordnede kriterier også ved vurdering av 

innkomne forslag til konkret arealbruk.  I tillegg skal det vurderes om foreslåtte arealer er i tråd med 

kommunens egen langsiktige arealstrategi for å oppnå ønsket utvikling, og om arealene er egnet og 

hensiktsmessige. Det er utarbeidet følgende uprioriterte vurdringskriterier: 

Attraktivitet og markedsinteresse 
- Attraktivitet 
- Potensiale for realisering og investeringsvilje 

 
Sentrumsnærhet 

- Bebyggelse må ha rimelig nærhet til etablerte nærservicetilbud, tjenesteleveranse og sosiale 
møteplasser 

- Områdets lokalisering i forhold til skole og barnehage 
- Nærhet til kollektivtilbud og knutepunkt 
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- Det skal tillegges særlig vekt om det er god og trafikksikker gang- og sykkelforbindelse til skole  
- Muligheter til høy utnyttelse eller representere et tydelig alternativ 

Dyrka mark – kulturlandskap 
- Omdisponering av dyrka mark skal unngås. Ved konflikt med dyrka mark skal det være en klar 

overvekt av andre vurderingskriterier for utbygging, dersom arealet skal tas i bruk.  
- Ikke i konflikt med viktige natur-, kultur- og friluftsområder. 

 
Infrastruktur (teknisk og sosial) 

- Muligheter for tilfredsstillende løsninger og påkobling til offentlig teknisk infrastruktur (veg, 
vann, avløp, strøm) 

- Det skal tillegges særlig vekt om boligen kan tilknyttes eksisterende offentlig ledningsnett (jfr 
retningslinje til bestemmelse 24, Kommuneplanens arealdel 2020-2032) 

- Tilgang til trygg skoleveg 
- Gode forbindelser til friområder/lekeplasser i nærområdet samt til friluftsområder. 

 
Andre forutsetninger 

- Egnet i forhold til sol, utsikt og lokalt klima 
- Være tilpasset landskapet, blant annet i forhold til nær- og fjernvirkning. 
- Ikke utsatt for støy over anbefalte retningslinjer 
- Ikke utsatt for ras, flom, radon, elektromagnetisk stråling m.m. 
- Folkehelse 
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5 Framdrift 
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 1.gangsbehandling planprogram 

Planutvalg 

Kommunestyre 

 

18.1 

2.2 

       

Høringsperiode, informasjon og 

medvirkning 

7.2- 

18.3 

       

Fastsettelse av planprogram i planutvalg 

Formannskap 

Kommunestyre 

24.5 
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Vurdere tallgrunnlag, 

vekstmålsetning, langsiktig 

arealstrategi og implementering av 

FNs bærekraftmål 

        

Drøfting referansegruppe/ planutvalg. 

Eventuelt prinsippvedtak  

        

A
R

E
A
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Utviklingsstrategi Ottestad:          

Analyser og vurdering av innspill         

Medvirkning Ottestad                        

Utviklingsstrategi Romedal:          

Analyser og vurdering av innspill         

Medvirkning Romedal         

Tettstedsutvikling: muligheter og 

målsetning 

        

Konsekvensutredning evnt 

omdisponert areal (inkl ROS) 

        

Drøfting referansegruppe/ planutvalg         

 

Feilretting/ justeringer kart og 

bestemmelser, kvalitetssikre 

        

1.gangsbehandling, planutvalg, formannskap og kommunestyre Jan/ 

Feb 

 

Høringsperiode, informasjon og 

medvirkning 

    Mars    

Merknadsbehandling, evnt 

innsigelsesbehandling 

Evnt endringer av planmateriale 

        

Sluttbehandling med vedtak i planutvalg og kommunestyre Sept Okt 

 


