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Vedrørende oppstart av detaljreguleringsplan for Nordre Osen park 

Det vises til brev datert 10.12.2020 fra Åmot kommune om varsel om oppstart av 
detaljreguleringsplan for Nordre Osen park.  
 
Biskopen har tidligere gitt innspill i saken i sitt brev til Nordre Osen grendeutvalg med kopi til 
Åmot kommune – vår ref. 20/03641-5 – og har ingen ytterligere innvendinger til 
planforslaget. Vi henviser også til Innlandet fylkeskommune som kulturminnemyndighet. 
 
Vi ber om at Åmot kirkelige fellesråd vurderer om de ønsker å gi en selvstendig uttalelse til 
planarbeidet, og oversender med dette plandokumentene dit.   
 
 
Med vennlig hilsen  
 
 
Solveig Fiske   
biskop Jon Arne Johansen Harby 
 seniorrådgiver 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
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Planinitiativ 
Planområdet 
Situasjonsplan 
Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for Nordre Osen park 
 
 
Kopi til: 
Åmot kirkelige fellesråd           Torget 1 2450 RENA 
Prosten i Sør-Østerdal           Boks 201 2402 ELVERUM 
 
 
Mottakere: 
Åmot kommune            Torget 1 2450 RENA 
 



 

DEN NORSKE KIRKE 
Hamar biskop 

 
 

Postadresse: E-post: hamar.biskop@kirken.no Telefon: +47 62550350 Saksbehandler 
Postboks 172 Web: www.kirken.no/hamar Telefaks:    Jon Arne Johansen Harby 
2302 HAMAR Org.nr.:818 066 872  +47 62550350 
 

  
 
Adresseinformasjon fylles inn ved 
ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. 
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Svar på søknad om å oppføre statuen "Fløtarguten" - Nordre Osen 

Det vises til søknad om dispensasjon fra byggeforbud i 60-meters sonen rundt kirke for 
oppføring av statuen «Fløtarguten» ved kirkene i Nordre Osen.  
 
Biskopen har delegert fullmakt fra departementet til å innvilge dispensasjon fra Kirkelovens § 
21 om forbud for bebyggelse innenfor 60 meter fra kirke i spredtbygd strøk.  
 
I denne saken er det innhentet uttalelse fra Innlandet fylkeskommune. Fylkeskommunen 
vurderer at installasjonen ikke medfører en forringelse av kirkens omgivelser. 
Fylkeskommunen vil likevel se det som formålstjenlig om man nedskalerte størrelsen på 
statuen av hensyn til viktige minnesmerker på stedet. 
 
Hamar biskop innvilger med dette dispensasjon fra byggeforbudet for sin del.  
 
 
 
Med vennlig hilsen  
 
 
Solveig Fiske  
biskop Jon Arne Johansen Harby 
 seniorrådgiver 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
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1. Bakgrunn  

Åmot kommune har igangsatt en planprosess for et avsatt friområde i 
kommuneplanens arealdel.  

Bakgrunnen for dette er at Osen grendeutvalg ønsker å oppføre en statue, samt 
annen parkmessig infrastruktur på kommunens grunn. Summen av de ønskede 
tiltakene vil overstige det som kan tillates gjort iht. gjeldende kommuneplans arealdel. 
Derfor er det nødvendig å utarbeide en detaljreguleringsplan for området.  

Kommunens planavdeling vil selv utarbeide reguleringsplanen, med hjelp fra GIS-
ansvarlig i SÅTE samarbeidet. Kontaktperson for planarbeidet er arealplanlegger 
Marie Anderzén. Tlf. 479 79 820. E-post meaa@amot.kommune.no  

2. Planområdet  
 

 Planområdets adresse: del av eiendom med gbnr. 73/40, ÅMOT KOMMUNE  
 Planområdets størrelse: 2,533 daa.  
 Eierforhold: Åmot kommune 

  

 

Figur 1: Kart basert på kommuneplan for Åmot kommune 2016-2030. 
planavgrensning er vist med heltrukket rød strek. 

mailto:meaa@amot.kommune.no
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3. Dagens situasjon  

Planområdet ligger i Osen sentrum, i nær tilknytning til Nordre Osen gamle kirke, og 
bygdemuseet. Planområdet er ubebygd.  

Planområdet ligger innenfor kommuneplanens arealdel (vedtatt 11.04.2018), med 
arealformål Grønnstruktur – friområder. 

4. Planlagt bebyggelse, andre tiltak, høyder og volum  

 

Figur 2: Flyfoto som viser antatt grense for planområdet markert med heltrukket rød 
strek. 

Eiendommen skal opparbeides til et parkmessig preg. Det vil legges til rette for 
etablering av nødvendig infrastruktur, for å imøtekomme allmenhetens behov og 
ønsker.   

5. Virkninger av planen  

Det er registrert arter av nasjonal forvaltningsinteresse og kulturminner i tilknytning til 
planområdet. Nordre Osen gamle kirke og kirkested ligger i tilknytning til 
planområdet. Området ligger også innenfor Osen-Ena, som er et verdifullt 
kulturlandskap.   
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6. Samfunnssikkerhet  

I forbindelse med detaljreguleringen skal det utarbeides en risiko- og 
sårbarhetsanalyse. Denne vil avdekke evt. behov for avbøtende tiltak knyttet til 
reguleringsplanen. 

7. Varsling av tiltaket og prosesser for medvirkning og 
samarbeid  

Detaljreguleringsplanen forholder seg til plan- og bygningslovens bestemmelser § 12-
8 for medvirkning i planprosessen, og for varsling av oppstart av planarbeid.  

Osen grendeutvalg har i forkant av reguleringsprosessen avholdt en rekke møter i 
lokalsamfunnet i Osen. I tillegg ønsker Åmot kommune at det gis anledning for alle til 
å uttale seg til de foreslåtte tiltakene på dette friarealet. Dette vil de få anledning til 
gjennom en alminnelig reguleringsprosess.  

Det vil være fortløpende vurderinger av behov for møter underveis i planprosessen.  

Berørte grunneiere innenfor og tilgrensende planområdet vil bli varslet ved oppstart 
av reguleringsplanarbeidet. I tillegg varsles statlige organ som fylkeskommunen, 
fylkesmannen, vegvesenet, NVE, og frivillige organisasjoner som har interesser i 
området, samt andre kommunale etater.  

Varsling om oppstart av planarbeid kunngjøres med annonse i avisa Østlendingen. 

8. Vurdering av plikt om konsekvensutredning  

Det legges til grunn at planforslaget er i tråd med arealformålet og ikke utløser krav til 
konsekvensutredning, jfr. forskrift om konsekvensutredning §§1, 6 og 8. Det vurderes 
at planens virkning på miljø og samfunn ikke vil være til vesentlig ulempe eller endres 
vesentlig sammenlignet med hva som er akseptert gjennom eksisterende arealbruk. 
Relevante tema som trafikksikkerhet, barn og unge, støy, samfunnssikkerhet mv. vil 
bli utredet og beskrevet nærmere i planbeskrivelsen. 

  



Målestokk 1:1000   
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Nordre Osen Park

Planområdet 
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Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for Nordre Osen park 
 
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 gjøres det kjent igangsetting av planarbeid 
med detaljreguleringsplan for Nordre Osen park i Åmot kommune.  

Reguleringsplanen utarbeides med utgangspunkt i et ønske om etablering av park på 
kommunal grunn, der tiltakenes omfang er av en slik art at det utløser krav om regulering. 
Planstatus i dag er friområde i kommuneplanens arealdel. Hensikten med planarbeidet er 
å detaljregulere arealet til park.  

Vedlagte situasjonsplan er en foreløpig skisse over en mulig løsning for parkens areal. 

Frist for innspill til oppstart av planarbeidet settes til 22.01.21. Innspill merkes med saksnr. 
2020/2709 og sendes til postmottak@amot.kommune.no.  
 
 
Med hilsen 
 
Marie Erlis Anita Anderzén 
Arealplanlegger 
 
 
Dette brevet er elektronisk godkjent og sendes derfor uten signatur. 
 
Eventuelt svar på dette brevet sender du til postmottak@amot.kommune.no merket 
2020/2709.  
 
Vedlegg 
1 Planinitiativ 
2 Planområdet 
3 Situasjonsplan 

 
 
Interne kopimottakere: 
Jesper  Engel 
Hannne  Kristin Medlien 
Ole Bodenvald Lohmann 

mailto:postmottak@amot.kommune.no
mailto:postmottak@amot.kommune.no


Hege Dahle Meland 
Åge  Straume 
Knut  Blix 
Siv-Anita  Jakobsen 

 



Fra: noreply@kirken.no (noreply@kirken.no)
Sendt: 04.01.2021 18:18:47
Til: Postmottak Åmot
Kopi: 

Emne: Dokument 20/05331-2 Vedrørende oppstart av detaljreguleringsplan for Nordre Osen park sendt fra en
enhet i Den norske kirke
Vedlegg: 20_05331-2Vedrørende oppstart av detaljreguleringsplan for Nordre Osen park med vedlegg.pdf
Åmot kommune

Dokumentet 20/05331‐2 Vedrørende oppstart av detaljreguleringsplan for Nordre Osen park for saken
HAMAR BISPEDØMME ‐ OPPSTART AV DETALJREGULERINGSPLAN NORDRE OSEN PARK ‐ ÅMOT er sendt fra
en enhet i Den norske kirke. Se vedlegget for innholdet i utsendelsen.

Dette er en systemgenerert e‐post, og skal ikke besvares.
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