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Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for Nordre Osen park - 
Åmot kommune 
 
Viser til oversendelse fra Åmot kommune datert 10.12.2020. Saken omhandler varsel om 
oppstart av detaljreguleringsplan for Nordre Osen park. Formålet med planarbeidet er å 
etablere park på kommunal grunn. Området er i kommuneplanens arealdel regulert til 
friområde, men på grunn av tiltakets omfang utløser det krav om regulering. 
 
Merknader 
Kulturminner 
Seksjon for kulturarv er positive til at forslaget om etablering av park nå fremmes som en 
reguleringsplan. Vi viser for øvrig til vår uttalelse til planene i brev til den norske kirke datert 
30.09.2020. Uttalelsen ligger vedlagt dette brevet. 
 
Stedstilpasning 
Ved utvikling av Nordre Osen park er det viktig at stedets identitet og stedsånd bevares 
gjennom god stedstilpasning. Dette kan blant annet innebære høyder på eventuelle 
konstruksjoner, siktlinjer og lekeapparater. Parken bør også tilføre stedet nye kvaliteter, gitt 
parkens lokalisasjon er det nærliggende å se denne i sammenheng med Osen skole og 
kirkene. 
 
Universell utforming 
I den videre planprosess forutsettes det at universell utforming blir vektlagt, og at det 
fastsettes nødvendige planbestemmelser i planforslaget. Viser i denne anledning til Hedmark 
og Opplands strategi for Innlandet universelt utformet 2025, der det stadfestes at det skal 
arbeides aktivt og målrettet for utvikling av et universelt utformet samfunn der alle kan delta 
på en likeverdig måte. 
 
Trafikkmengde og byggegrense 
Fv. 215 er klassifisert innenfor funksjonsklasse C, lokal hovedveg. Trafikkmengden på 
strekningen er 600 kjøretøy, hvorav andelen lange kjøretøy utgjør 16%. Byggegrenser for 
slike veger er satt til 30 meter, jf. vegnettsplanen for Hedmark.  
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Fylkeskommunen vil ikke kreve vegnettsplanens byggegrenser i reguleringsplanen for 
Nordre Osen park, men det er viktig at byggegrenser i reguleringsplanen settes mest mulig 
hensiktsmessig for å ivareta trafikksikkerhet, drift og vedlikehold, og tilstrekkelig areal for 
eventuelle framtidige tiltak. Vi minner om at byggegrenser også gjelder for anlegg som for 
eksempel parkeringsplass og andre permanente installasjoner.  
 
Fylkeskommunen kan trolig akseptere en byggegrense tilsvarende den som ligger inne i 
Reguleringsplanen for Osnesset (vedtatt 24.01.1985) på nordsiden av fylkesvegen, ca. 15 
meter fra fylkesvegens midte. Vi ber om at byggegrenser fremgår av plankartet. 
 
Frisikt i kryss og avkjørsler 
Vi legger til grunn at frisiktkrav i alle kryss og avkjørsler oppfylles i henhold til Statens 
vegvesen sine håndbøker, jf. håndbok N 100.   
 
Det er ikke tillatt med parkering, skilttavler og tekniske installasjoner innenfor frisiktsonen. 
Høystammede trær eller søyler er tillatt. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Kristin Ryen Reithaug  
Seksjonssjef, plan  
  
 Christer Danmo 
  

 
 
 
 
 

 
 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 
 
Vedlegg 
1 Uttalelse vedrørende søknad om oppføring av statue og anleggelse av park innenfor 60 

meter fra kirker - Åmot kommune 
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Uttalelse vedrørende søknad om oppføring av statue og anleggelse 
av park innenfor 60 meter fra kirker 
 
Vi viser til søknad om etablering av folkepark og oppføring av statuen «Fløtarguten» med 
omkringliggende parkanlegg i nærområdet til kirkene i Nordre Osen. Nordre Osen kirke og 
Nordre Osen gamle kirke har vernestatus listeførte, og søknaden er derfor oversendt seksjon 
for Kulturarv i Innlandet fylkeskommune for uttalelse. 

Osen Grendeutvalg, Østerdalen Festivalforening, Foreningen Osvang samfunnshus og Osen 
historielag har satt i gang et prosjekt med å etablere en folkepark på kommunal eiendom rett 
nord for Osen gamle kirke. Osen gamle kirke er en korskirke i tømmer oppført i 1777. Kirken 
er tegnet av Peder Ellingsen Rødstuen. Rett sør for den gamle kirken ligger Nordre Osen 
kirke, en tømmerkirke oppført i 1923. Den nye kirken ble tegnet av Ivar Wien-Næss. Begge 
er listeførte kirker med nasjonal verneverdi som ligger strategisk plassert på Osneset med 
innsyn fra store deler av landskapet rundt Osensjøen. Kirkene er også utvalgte objekter i 
Åmot kommunes kommunedelplan for kulturminner fra og inngår i hensynssone H570-41 i  

I arealet nord for kirken står et minnesmerke om veteraner fra Osen som deltok i krigen mot 
svenskene i 1807-1814. Også dette er et utvalgt objekt i Åmot kommunes kommunedelplan 
for kulturminner. 

Søknaden omfatter etablering av en park som skal omfatte grusganger, lekeapparater, 
paviljong med statuen «Fløtarguten», dam/fontene og bocchabane. Det er også foreslått å 
bygge en svalgang utenfor inngangen til bygdemuseet. Deler av arealet skal planeres for å 
tilpasses plass for markedstelt i forbindelse med arrangementer 1-2 ganger i året. Den 
planlagte statuen «Fløtarguten» er 5,75 meter høy og er foreslått plasseres i utkanten av 
parkområdet, 31 m fra kirkegjerdet og 6-7 m fra Osveien. 

Fylkeskommunen har gjennomgått søknaden med skisser av parkanlegget og vurdert 
anleggets påvirkning på kulturminneverdiene i området. Det ble foretatt en befaring av det 
aktuelle området den 23.10.2020 hvor det ble sett på virkningen av parkanlegget både i 
nærmiljøet og eventuelle fjernvirkninger i landskapet.  

Etter fylkeskommunens vurdering vil parkanlegget ikke ha negativ påvirkning på kirkenes 
omgivelser. Tiltaket omfatter i liten grad terrenginngrep og er reversibelt. Den planlagte 
statuen «Fløtarguten» på 5,75 m vil etter vår vurdering ikke utfordre kirkene som 
landemerker for Nordre Osen. Den vil imidlertid få en svært dominerende virkning på 
nærmiljøet og vil overskygge den lokalt listeførte minnebautaen. Statuen vil få en mindre 
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dominerende virkning dersom høyden reduseres noe og/eller statuen trekkes litt lengre sør 
innenfor det aktuelle arealet slik at den blir stående nærmere den lille treklynga dersom den 
er tenkt bevart. Fylkeskommunen anbefaler at det gjøres en ny vurdering av stautens høyde 
og plassering slik at den får en bedre tilpasning til nærmiljøet og de lokale 
kulturminneverdiene.  

 

Automatisk fredete kulturminner 

Det er ikke opplysninger i arkivet om automatisk fredete kulturminner i området for det 
planlagte anlegget. Vi ser det ikke som nødvendig med befaring i saken. 
 
Vi må likevel ta forbehold om eventuelle ikke registrerte kulturminner, derav kulturminner 
under markoverflaten. 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. Melding om funn skal straks 
sendes seksjon for Kulturarv, Innlandet fylkeskommune, j.fr. lov om kulturminner § 8, annet 
ledd. Det er viktig at også de som utfører arbeidet i marken gjøres kjent med denne 
bestemmelse. 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Kristin Loe Kjelstad 
Fylkeskonservator 
          Thea Sørensen 

Saksbehandler 
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