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Reguleringsplan Slettholen 20040001. Forslag til mindre endring 
 
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. 
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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.» 
 
Administrasjonens foreløpige vurdering 
Endringen innebærer at det på vintre med gode snøforhold gis mulighet til kjøring 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. Administrasjonen mener derfor det kan være grunnlag for å foreta en endring som 
foreslått. 
 
Administrasjonens foreløpige vurdering er at en eventuell endring vil være innenfor rammen av hva 
som går under mindre endringer av reguleringsplan, jf. plan- og bygningslovens § 12-14, annet ledd. 
 
Forslag til mindre endring av reguleringsplan, sendes derfor til berørte offentlige myndigheter og 
berørte rundt planområdet for uttalelse. Eventuelle uttalelser sendes postmottak@nord-
odal.kommune.no eller Nord-Odal kommune, Herredsvegen 2, 2120 Sagstua, innen 01.10.2018. 
 
Oversiktskart, plankart og gjeldende reguleringsbestemmelser følger vedlagt.  
 
 
Med hilsen 
 
Ellisiv Hovig 
etatsleder eiendom og samfunn 
       Roar Jonsrud 
       saksbehandler 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
Vedlegg: 
Oversiktskart 27.08.2018 
Plankart 27.08.2018 
Gjeldende reguleringsbestemmelser 27.08.2018 
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