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Rådmannens innstilling: 
 
 
27.11.2018 Formannskapet 
 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
FS-085/18 Vedtak: 
Formannskapet vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-14, mindre endring av 
reguleringsplan Slettholen, slik det fremgår av reguleringsbestemmelser datert 07.11.2018.  
 
 
Saksopplysninger: 
I brev mottatt 04.04.2018 søker Nord-Odal MX klubb om å få endret reguleringsbestemmelse 1.4 i 
reguleringsplan Slettholen, vedtatt av kommunestyret 24.09.2008. Det søkes om at det i tillegg til 
antall dager med aktivitet åpnes for 4 søndager i perioden 1. januar til 1. april.  
 
Slettholen ligger i Bruvoll og innenfor planområdet er det regulert til Motocross/enduro (felt E), 
enduro (felt G), friluftsområde/enduro (felt F), Friluftsområde (felt H), Kommunalteknisk anlegg (felt 
D), pistolbane (felt C), parkering (felt B) og landbruksområde. Planområdet omfatter gnr. 24, bnr. 1, 
gnr. 24, bnr. 1 fnr. 41 og gnr. 25, bnr. 2. Nord-Odal kommune er hjemmelshaver til eiendommene. 
Nord-Odal sportsskyttere fester fnr. 41.   
 
Tidspunkt og dager for aktivitet er angitt i bestemmelsene 1.2, 1.3 og 1.4:  
 
1.2          Aktivitet i Felt C, E og G er begrenset til 2 hverdager pr. uke mellom kl 1000 
og 2100 og lørdager mellom kl 1000 og 1600, innenfor de rammer som er 
angitt reguleringsplanen, disse bestemmelser, samt annet lovverk. Brukere av 
Felt C og E-G, må samordne aktiviteten på hverdager, slik at det kun er 2 
hverdager med bruk. Det må annonseres i Glåmdalen hvilke ukedager som er 
avsatt til aktivitet. Begrensninger i antall dager og tidspunkter gjelder ikke for 



Felt D. 
 
1.3          I elgjakta er anlegget åpent kun lørdager mellom kl 1000 og 1600. Gjelder 
ikke for Felt D. 
 
1.4          Mesterskap, stevner osv. kan i begrenset omfang legges utenfor angitte dager 
og tidsrom. Det tillates inntil 4 ganger i året. Ved slik utvidet bruk skal 
grunneier på forhånd godkjenne tiltaket, og det skal annonseres i Glåmdalen. 
 
Bestemmelse 1.4 foreslås endret til: 
 
Mesterskap, stevner osv. kan inntil fire ganger i året legges utenfor angitte dager 
og tidsrom. I tillegg tillates aktivitet fire søndager i tidsperioden 1. januar til 1. april.  Ved slik utvidet 
bruk skal grunneier på forhånd godkjenne tiltaket, og det skal annonseres i Glåmdalen. 
 
Nord-Odal MX begrunner søknaden som følger: 
 
«Begrunnelse for søknad og ønske. De senere år har vi prøvd å ha oppe for vinterkjøring på 
Slettholen. Er det normale snøvintre så fungerer dette bra med at vi brøyter og kan ha gode forhold. 
Er det minimalt med snø, og bare is og mildvær så fungerer det ikke. Det er ganske mye jobb å brøyte 
ei bane på 1500 m og når det først er gode vinterforhold er det synd at vi kun får kjørt noen timer på 
lørdager. Kjøring på kveldstid lar seg ikke gjøre, da vi ikke har utbygd lysanlegg på bana. Derfor 
ønsker vi oss muligheten til å kunne kjøre noen søndager når forholdene ligger til rette for det. Denne 
vinteren hadde dette vært aktuelt.  
  
Klubben får også spørsmål fra crossteam og utenbygds kjørere om vi kan ha åpent både lørdag og 
søndag slik at de kan overnatte og kjøre begge dagene. Så langt har vi måtte takke nei til dette. Som 
nevnt er vinterkjøring kun aktuelt når det er gode snøforhold slik at sikkerhet for utøvere blir 
ivaretatt. Lyd fra crossyklene blir mye mer dempet ved snø på bakken og på skogen.» 
 
Saken ble i brev datert 27.08.2018 sendt på høring til berørte i planområdet og berørte statlige og 
regionale myndigheter (følger vedlagt). Frist for å komme med høringsuttalelse ble satt til 
01.10.2018. Det er innkommet høringsuttalelse fra fylkesmannen i Hedmark, Hedmark 
fylkeskommune, Statens vegvesen, Nord-Odal sportskyttere og Annar Bergkvist . 
 
Saksvurdering:  
Høringsuttalelsene gjengis og kommenteres fortløpende: 
 
I brev datert 07.09.2018 har Statens vegvesen ingen merknader til forslaget. 
 
Rådmannens vurdering 
Uttalelsen tas til orientering. 
 
I brev datert 06.09.2018 har Nord-Odal sportskytter v/leder Alf Solbru følgende merknader: 
 
«Vi kunne også tenke oss å få åpnet for aktivitet hos oss på søndager også, det er veldig mange 
medlemmer som har etterspurt dette! For at flest mulig skal få mulighet til å bruke anlegget som det 
er ment så skulle vi ha hatt mange flere dager å få brukt anlegget. Tidligere var banen åpen alle 
dager! Hvorfor er det ikke mulig lenger?» 
 
Rådmannens vurdering 
Bestemmelse 1.4 er en unntaksbestemmelse som gjelder all aktivitet innenfor planområdet. Det 
betyr at det samlet for klubbene innenfor planområdet ikke er tillatt å avvike oppsatte dager mer enn 
4 ganger i året. Med den omsøkte endringen så vil det i tillegg åpnes for fire søndager i tidsperioden 



1. januar til 1. april. I praksis vil dette innebære at aktivitet utenfor angitte dager og tidsrom, totalt 
kan forekomme åtte ganger i året, hvorav fire av disse må være i tidsrommet 1. januar til 1. april.  
Endringen vil dermed også komme sportskytterne til gode.  
 
Nord-Odal sportskyttere stiller spørsmål ved hvorfor det ikke lenger er mulighet for å holde banen 
åpen alle dager. Ved planutarbeidelsen ble det foretatt en støyvurdering i henhold til forskrift om 
støy. Begrensningen på antall dager med aktivitet ble vedtatt som følge av støyvurderingen.  
 
I brev datert 06.09.2018 har Annar Bergkvist følgende merknader: 
 
 «Refererer til brev datert 27. 08. 2018 der forslag til reguleringsplan for Slettholen der såkalte 
”mindre endringer" fremlegges. Endringene er i tråd med tidligere praksis hevdes det, men det er i 
virkeligheten et bidrag til en ytterligere forsuring av bomiljøet i området. Ved en slik endring hadde vi 
forventet forslag som hadde forbedret bomiljøet i nærheten. 
 
Det er lagt beslag på, ca 150da iflg. reguleringskart, av fellesskapets eiendom. Bomiljøet i nærheten 
blir stadig minnet på og forstyrret ved hver kjøring, hadde forventet mer ved en slik "mindre endring". 
Formuleringen er altfor tøyelig og antall dager som tillates kjørt med dette forslaget kan lett 
utøkes/omgås. Det er i hvert fall ikke tenkt på miljøet rundt for rekreasjon og opphold utendørs under 
kjøring. 
 
Hva med kontinuerlig støyovervåking av området med fastlagte grenser for overskridelse og 
tilhørende gebyr?  
 
Hva med krav til kjøretøyparken? Krav om at minst ett treningspass eller løp i måneden skal kjøres 
med forurensningsfritt kjøretøy, eksempelvis batteridrevet kjøretøy? 
 
Begge disse forslagene er fullt gjennomførbare med litt oppfølging fra N-Odal Kommune. 
 
Kvaliteten på bomiljøet i nærheten av Slettholen har definitivt blitt dårligere etter etableringen av 
motocrossbanen. At vi hadde stillheten var vårt største aktivum og det er tatt fra oss uten at N-Odal 
kommune har gjort noe. Selv ikke fylkesmannen krav om støymåling er gjennomført transparent.  
 
Det er ikke til å komme fra aktiviteten på Slettholen skaper mye ekstra trafikk på Trautskogsvegen på 
kjøredagene. Bare denne trafikken er svært forstyrrende. Og det kjøres i full hastighet, mange ganger 
med motorsykkelhenger på slep. Dette er også en negativ konsekvens av aktiviteten på Slettholen. N-
Oda'l kommune har sittet rolig og ikke foretatt seg noe.  
 
Det finnes muligheter mht. skilting av max hastighet på veier, men den er ikke benyttet her. Den 
kunne for eksempel vært benyttet fra Løkkervegen og opp forbi Fløytdammen. Også på grunn av den 
øvrige trafikk burde strekningen skiltes med nedsatt hastighet. Der kjøres gjennomgående for fort 
her. Det bor folk langs med denne veien og det er dårlig stelt med fortau.  
 
Nå har jeg kommet med flere tiltak som kunne lette presset på bomiljøet nærmest Slettholen. Håper 
de tas opp til vurdering og realisering.»  
 
Rådmannens vurdering 
Området er regulert for støyende aktivitet. Planvedtaket ble fattet på grunnlag av støyberegninger 
utført i samsvar med nasjonale støyretningslinjer. Nord-Odal MX klubb har fulgt opp med 
støydempende tiltak i samsvar med støyvurderingen og det er i ettertid foretatt målinger av støy som 
var innenfor gjeldende krav. Dette betyr imidlertid ikke fravær av støy, og det er forståelig at 
aktiviteten for noen er uønsket.  Det legges ikke opp til en kontinuerlig måling av støy, men det kan 
bli behov for å foreta nye målinger i fremtiden.  
 



Nord-Odal MX sin aktivitet på Slettholen er regulert av Norges Motorsportforbund sitt reglement i 
tillegg til reguleringsplanen. Krav til kjøretøyparken og krav til hvor mye støy hvert enkelt kjøretøy 
kan slippe ut, er regulert gjennom motorsportforbundet sitt regelverk. Rådmannen mener det er 
riktig å følge regelverket for sporten og ikke stille krav som er særegne for Slettholen. Det er derfor 
pr. i dag ikke aktuelt å stille krav om for eksempel batteridrevet kjøretøy. Det kan imidlertid ikke 
utelukkes at det kan bli aktuelt i fremtiden.            
 
Når det gjelder økt trafikk på Trautskogvegen (fv 228), så er vegen en fylkesveg som det må forventes 
trafikk på. Nord-Odal kommune vil imidlertid rette en henvendelse til Statens vegvesen for å be om 
en vurdering av fartsgrensen i området.  
 
I brev datert 26.09.2018 har Hedmark fylkeskommune ingen merknader til forslaget. 
Rådmannens vurdering 
Uttalelsen tas til orientering 
 
I brev datert 01.10.2018 har fylkesmannen i Hedmark følgende merknader: 
 
«Fylkesmannen viser til brev av 27.08.2018 hvor Nord-Odal kommune foreslår  å endre 
reguleringsbestemmelse pkt. 1.4 i reguleringsplan Slettholen med følgende:  
  
I tillegg tillates aktivitet fire søndager med aktivitet i perioden 1. januar til 1. april  
  
Med en endring som omsøkt, kan dette føre til aktivitet inntil åtte søndager i løpet av et år.     
  
Planforslaget ble vedtatt i kommunestyret 24.09.08. Fylkesmannens hadde innsigelse på støyfaglig 
grunnlag i forbindelse med høringen og det ble innarbeida nye krav i bestemmelsene §1.6:   «Det ble 
satt krav om at støykrav i henhold til støyberegning utført av Norconsult 10. juni 2008 skal være 
innfridd innen ett år etter at planen ble vedtatt og at det skal gjennomføres støymålinger ved de mest 
støyutsatte boligene. Dersom målingene viser at kravene fastsatt i støyberegningen ikke blir 
overholdt, skal det gjennomføres ytterligere tiltak.  
  
Fylkesmannens rolle er å se til at nasjonale føringer er lagt til grunn for planleggingen. Dette for å 
sikre en langsiktig arealforvaltning og gode boforhold. Denne sak omfatter støyproblematikk og vi 
kommenterer ut fra dette:   
  
Støy: Kommunen vurderer at støyen som omsøkte meraktivitet medfører vil dempes av snøen, og at 
boligeiere da i mindre grad blir berørt. Fylkesmannen støtter ikke denne vurderingen. Vi viser til at 
snø regnes som myk markoverflate på linje med åker og eng, og gir omtrent samme lyddemping. 
Fylkesmannen ber derfor kommunen stille krav til tiltakshaver om å dokumentere at snø demper slik 
støy som omsøkte endring vil medføre. Det forutsettes at støy er innenfor gjeldende bestemmelser i 
henhold til T1442/2016  
  
Fylkesmannen mener at §1.4 bør tydeliggjøres ytterligere og slik at tidspunktet på dagen for 
aktiviteten fastsettes; da dette skaper større forutsigbarhet for alle.» 
 
Rådmannens vurdering 
Fylkesmannen viser til innsigelse vedrørende støy når planen ble utarbeidet i 2008. Fylkesmannens 
innsigelse ble tatt til etterretning ved at fylkesmannens momenter ble innarbeidet i bestemmelsene 
og fulgt opp. Skjerming av støy fra motorcrossbanen ble gjennomført i henhold til kravene og det ble 
fulgt opp med støymålinger. Så langt rådmannen kan se er bestemmelse 1.6 ivaretatt, og rådmannen 
kan derfor ikke se at dette er et vesentlig moment i den foreliggende saken.  
 
Fylkesmannen støtter ikke kommunens vurdering knyttet til snøens effekt som støydemper og hvor 
mye tiltaket vil berøre naboer. Fylkesmannen mener derfor utvidelsen i aktivitet bør dokumenteres 



ytterligere. Rådmannen mener et slikt dokumentasjonskrav ikke står i stil med sakens omfang, og 
vurderer saken dithen at det foreligger nok kunnskap til å fatte en avgjørelse. Generelt når det 
gjelder måling av støy er at målingene skal gjennomføres når det ikke er snø på bakken (jf. veileder til 
retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging T-1442/2012). Dette fordi snøen absorberer og 
demper støy. Når aktiviteten på motorcrossbanen ligger innenfor gjeldende støygrenser på 
sommertid, er det liten tvil om at aktiviteten også er innenfor på snødekt mark. I tillegg innebærer 
vintertid mer innetid, og belastningen for naboene vil derfor bli mindre på vinteren enn på 
sommeren.  
 
Fylkesmannens innspill vedrørende tydeliggjøring av tidspunkt på dagen er etter rådmannens skjønn 
ikke i samsvar med formålet med unntaksbestemmelsen. Bestemmelsen skal gi åpning for andre 
tider enn angitt i de generelle bestemmelsene, slik at det kan gjennomføres mesterskap mv. For å 
ivareta forutsigbarheten stiller bestemmelsen krav om annonsering, slik at dag og tid er kjent på 
forhånd.  Rådmannen vurderer derfor at gjeldende formulering ivaretar hensynet på en god måte.  
 
Konklusjon: 
Endringen innebærer at gis mulighet til aktivitet fire helger i tidsperioden 1. januar til 1. april i tillegg 
til de dagene som planen allerede åpner for. Forslaget medfører meraktivitet i en årstid hvor støyen 
naturlig vil dempes av snøen og boligeiere i mindre grad blir berørt. Rådmannen mener derfor det 
kan være grunnlag for å foreta en endring som foreslått. 
 
Rådmannen vurderer en endring som foreslått til å være innenfor rammen av hva som går under 
mindre endringer av reguleringsplan, jf. plan- og bygningslovens § 12-14, annet ledd. Saken legges 
derfor frem for formannskapet for endelig behandling.  
 
Oversiktskart, plankart, høringsbrev, gjeldende reguleringsbestemmelser og forslag til nye 
bestemmelser følger vedlagt.  
 
 
  
 
Saken er elektronisk godkjent av leder. 
 
Vedlegg:   
27.08.2018 Oversiktskart 1404611 
27.08.2018 Plankart 1404612 
27.08.2018 Gjeldende reguleringsbestemmelser 1404613 
07.11.2018 Forslag til planbestemmelser datert 07.11.2018 1410808 
23.08.2018 Reguleringsplan Slettholen 20040001. Forslag til mindre 

endring 
1404411 
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