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KUNNGJØRING OM VARSEL OM OPPSTART AV 

REGULERINGSPLANARBEID OG UTLEGGING AV PLANPROGRAM TIL 

OFFENTLIG ETTERSYN FOR DETALJREGULERING AV ODAL SKIPARK I 

NORD-ODAL KOMMUNE 

 

I medhold av § 12-8 i Plan- og bygningsloven, kunngjøres herved at det skal 

settes i gang reguleringsarbeid for utarbeidelse av detaljreguleringsplan med 

konsekvensutredning for etablering av Odal skipark, Nord-Odal kommune.  

 

Planområdet ligger ca. 6 km sørvest for Sand sentrum og i hovedsak på 

østsiden av Sandbekkvegen. Det foreslåtte planområdet dekker et areal på 990 

daa og omfatter deler av eiendommen med gnr/bnr. 11/1, 11/4, 11/7, 11/11 

og 11/12.  

 

Formålet med planarbeidet er å regulere et skianlegg i området. Området skal 

tilrettelegges for både vinter- og sommeraktiviteter med medfølgende 

funksjoner. 

 

Planen er vurdert ut ifra Forskrift om konsekvensutredning av 1.1.2019. Planen 

kommer inn under planer som alltid skal konsekvensutredes hvis de kan få 

vesentlige virkninger for miljø eller samfunn jf. § 8. bokstav a) jf. vedlegg II 

pkt. 12a - hoppbakker, skianlegg og skiheiser, taubaner og tilknyttet utbygging. 

 

Det er vurdert at planen faller innenfor kravene til konsekvensutredning på 

bakgrunn av at tiltaket medfører en større omdisponering av områder avsatt til 

LNF (punkt d). Videre er det registrert en art av stor forvaltningsinteresse i 

området (gubbeskjegg). Det er ikke krav til planprogram, men det er utarbeidet 

et planprogram for å få avklart grunnlaget og hva som skal utredes i 

planprosessen.  

 

Området er ikke avsatt i kommuneplanens arealdel og kommunen har i referat 

fra oppstartsmøtet konkludert med at planen omfattes av forskrift om 

konsekvensutredning. Forslaget til planprogram er utarbeidet i samsvar med 

forskrift om konsekvensutredninger og sendes, samtidig med varsel om 

oppstart, ut på høring til berørte myndigheter og interesseorganisasjoner. Det 
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legges også ut til offentlig ettersyn. Innkomne uttalelser vil bli vurdert og tatt med i det videre 

planarbeidet. Ansvarlig myndighet, Nord-Odal kommune, fastsetter det endelige planprogrammet. 

 

Varslingsdokumentene og forslag til planprogram ligger også ute på Nord-Odal kommunes 

hjemmesider: https://www.nord-odal.kommune.no/category18542.html  

 

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til Rambøll Norge AS ved Bente Moringen, tlf. 41 69 07 

75, bente.moringen@ramboll.no.  

 

Eventuelle merknader eller innspill som kan ha betydning for planarbeidet bes rettet skriftlig til 

bente.moringen@ramboll.no eller til Rambøll Norge AS Løkkegata 9, 2615 Lillehammer.  

 

Høringsfristen settes til 07.05.2021. 

 

Det vil bli ny anledning til å uttale seg når forslag til reguleringsplan blir lagt ut til offentlig ettersyn. 

 

Vedlegg 1: Varslingskart 

Vedlegg 2: Forslag til planprogram 

Vedlegg 3: Referat fra oppstartsmøte 

 

 

 

 
Med vennlig hilsen  
 

 
Bente Moringen 

Arealplanlegger  
41 69 07 75 
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