
Referat fra oppstartsmøte 
Møtets formål er å avklare offentlige forutsetninger for at planforslaget skal kunne 
realiseres, og skal danne grunnlaget for en god planprosess.  
 

 

Oppstartsmøte Odal skipark  

Møtested: Teams Møtedato: 28.01.2021 

Deltakere: Fra forslagsstiller: 

Odd Jarle Berger (Odal skipark, 
kontaktperson forslagsstiller) 
Stine Myrvang (Odal skipark) 
Marius Underlien (Odal Skipark) 
Bente Moringen (Rambøll) 
Kari Bentdal (Rambøll) 
Kåre Martin Ellevold (Odal skiteam) 

 

Fra kommunen: 

Rune Skolbekken 
Roar Jonsrud (kontaktperson i kommunen) 

  

  
  

  
 

 

1.  Planforutsetninger 

 
Plantype 
Detaljregulering. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for nytt 
skianlegg/aktivitetsanlegg med tilhørende infrastruktur ved Kommunekoia/Sandbekkvegen. 
Følgende elementer er tenkt skal inngå i planen: 
 
   

 Parkering /adkomst – min 150 parkeringsplasser – Vurdere om området vest for 
Sandbekkvegen også kan ta i bruk til parkering.   

 Stadion med start/målgang, publikumsinngang fra vest, mulighet for liten tribune.  

 Bygg tilknyttet stadion. Speakerbu og tidtaking, sekretariat, påmelding, 
toalett/garderober, varmebu med mulighet for servering. Lager for maskiner 
(løypemaskin, scooter, snøkanoner, div. materiell mønepanner, løypedelere etc. etc. 

 Skitraseer – inkl mulighet for tilkobling til eksisterende løypenett.   

 Løype for sit skit. 

 Lysløype, minimum 5 km av løypenettet skal lyssettes.  

 Skiskytterarena. Den kan legges til nordsiden eller østsiden av stadion.  

 Rulleskitrase. Asfaltert rulleskitrase, kort trase legges inne på området.  

 Skileikanlegg. Det kan plasseres enten øst eller nord for stadion. Skileikanlegget må ha 
enkel adkomst fra parkeringsområdet.  

 Liten hoppbakke, en liten K7 eller K10 plastbakke i forbindelse med skileikanlegget.  

 Trenings-/aktivitetspark/”Tuftepark”. En lavterskel og tradisjonell 
egentreningspark/street workout. Dette kan kombineres med aktivitetsløype for barn.  

 Discgolf. Ønske om en discgolf park i forbindelse med hele anlegget. Sommeraktivitet 
som kan legges naturlig inn i hele anlegget  

 Terrengsykkel. Skitraseene bør også kunne brukes som terrengsykkelløype/sykkelpark 
med muligheter til stikkløyper mellom traseene der det kan bygges inn noen elementer.  

 



 
 
Nåværende planstatus: 
Området er avsatt til landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF) i kommuneplanens arealdel. 
Vest for Sandbekkvegen LNF-N, områder med særskilte biologisk mangfold-, friluftsliv- og 
naturverninteresser.   
 
Pågående planarbeid/tiltak i nærområdet: 
Utbygging av vindkraftverk på Songkjølen, vest for det aktuelle planområdet 

 

Kart 
Planfremstilling skal være digital etter gjeldende SOSI-standard på leveringstidspunktet. Det 
skal brukes oppdaterte kartgrunnlag i planarbeidet.  
 
Forslagsstiller må fremskaffe manglende data. 
 
Følgende data må fremskaffes/forbedres: 
Det er usikre eiendomsgrenser i planområdet. Eksisterende eiendomsgrenser som skal danne 
grunnlag for planavgrensning eller formålsavgrensning skal måles opp før første gangs 
behandling av reguleringsplanen. Forslagstiller rekvirerer oppmålingsforretning. Arbeidene 
betales etter medgått tid. Det kan fremmes søknad om fritak av gebyrer jf. forskrift om 
kommunale gebyrer og priser 2021 kapitel A5.   
 
Nord-Odal kommune fremskaffer digitale filer på vegtrase og plassering av vindturbiner som 
oversendes forslagsstiller.  
 

Konsekvensutredninger 
Forslagstiller har i planinitiativet vurdert om planen omfattes av forskrift om 

konsekvensutredning. Det er konkludert med at planen omfattes av forskriften. 

Administrasjonen støtter opp om denne vurderingen. Forslag til planprogram skal avklare hvilke 

temaer som skal utredes.  

 

 

Utbyggingsavtaler (jf. prinsippvedtak om utbyggingsavtaler i Nord-Odal) 
 
Planen utløser ikke behov for utbyggingsavtale mellom Nord-Odal kommune og Odal skipark. 

 

 
Planområdets foreløpig avgrensning 
  
Kommunen og forslagstiller har sett over planområdet og foretatt en foreløpig avgrensning av 
planområdet. Det foreløpige planområdet er på ca 1260 daa og omfatter eiendommene 11/1, 
11/4, 11/7, 11/11, 11/12 og 11/16. Det fremkom i møtet behov for justering av planområdet. 
Forslagsstiller vurderer avgrensningen på nytt og oversender forslag til ny avgrensning i forkant 
av planoppstart.  Plannavn og ID er gitt. Plannavn: Detaljregulering Odal skipark PlaniD: 
20210001.   
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2. Lokale vedtekter og retningslinjer som gjelder for planområdet: 

Anleggskonsesjon for vindkraftanlegg 
Songkjølen og Engerfjellet datert 25.05.2020 
med tilhørende MTA-plan.  

 

 
 

Bestemmelser i arealdel av 
kommuneplanplan 

Bestemmelse 5.1 

Gebyrer  Reguleringsplanen faller inn under punkt C 
2.4.1, privat forslag til detaljregulering, i forskrift 
om gebyrer 2021, vedtatt av kommunestyret 
16.12.2020. Planarbeidet vurderes til å være en 
vanlig sak jf. Punkt C.2.4.1 b. Dette innebærer 
følgende gebyr dersom fullstendig forslag blir 
fremmet i 2021: 

Punkt C.2.4.1 b Basisgebyr: 63630,- 
Punkt C.2.1 Planavklaringsmøte: 4040,- 
Punkt C.2.3 Behandling av planprogram 9090,- 
Punkt C.2.6 Godkjenning av kons.utr 23230,- 

Hvor det innen ett år kommer søknad om 
godkjenning i samme sak, skal saksgebyret 
reduseres med betalt gebyr for gjennomført 
planavklaringsmøte. Det kan fremmes søknad 
om fritak av gebyrer jf. forskrift om kommunale 
gebyrer og priser 2021 kapitel A5.  Søknad 
fremmes i forbindelse med innsending av 
forslag til reguleringsplan.  

 

  



3. Medvirkning  

Medvirkning skal gjennomføres i henhold til 

plan- og bygningsloven med tilhørende  

forskrifter og veiledninger.  

I tillegg til brev til berørte skal planoppstart og  

høringer annonseres på 

kommunens hjemmeside og i avisen 

Glåmdalen. Det skal gjennomføres  

møte med berørte grunneiere i forbindelse  

med utarbeidelse av forslag til  

reguleringsplan.  

Liste over berørte i og utenfor planområdet, 
samt øvrige myndigheter vedlegges referatet. 

 

4. Viktige utredningsbehov for planarbeidet – foreløpig vurdering 

Viktige temaer i planarbeidet som skal vurderes utredet er: landskapsbilde, kulturmiljø og 
kulturminne, friluftsliv og nærmiljø, naturmiljø, naturressurser/landbruk og infrastruktur, 
forholdet til drikkevannskilden og vindkraftverket.   
 
Eiendomsstruktur og arrondering av berørte landbrukseiendommer, samt konsekvenser knyttet 
til driften av omliggende eiendommer skal vurderes i planarbeidet. 
 
Det er registrert en art av stor forvaltningsinteresse innenfor området (gubbeskjegg). Det vil bli 
utført kartlegging av naturmangfold i forbindelse med planarbeidet.  
 
Det er ikke registrert kulturminner innenfor planområdet. Temaet vil bli vurdert i forslag til 
planprogram, og kulturminnemyndighetene vil ta stilling til om området skal kartlegges 
ytterligere. Eventuell kartlegging bekostes av forslagsstiller. 
 

 

 

5. Krav til planforslaget – innhold og materiale 

Planmaterialet utarbeides i henhold til plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter og 
veiledning.  

 

6. Kommunaltekniske anlegg 

Anlegget planlegges tilkoblet vann fra Juptjenn vannverk. Det er ikke offentlig veg eller avløp 
i området.  
 
Forslagstiller tar kontakt med Juptjenn vannverk BA for å klarlegge behov og retningslinjer 
for tiltak.  Utslipp fra sanitæranlegg skal omsøkes i henhold til forurensningsforskriften.   

 

 

 



7.   Fremdrift  

Det tas sikte på å fremlegge planen til første gangs behandling i oktober 2021 og med 
planvedtak i januar 2022. Detaljert fremdriftsplan vil bli fremgå av planprogrammet.  
 

 
Administrasjonen anbefaler oppstart av planarbeid.   
 
Prioriterte utredningsbehov for planarbeidet er angitt så langt dette har vært mulig på 
grunnlag av tilgjengelige opplysninger under planoppstartsmøtet.  
 

Verken planoppstartsmøtet eller referatet gir rettigheter i den senere 
saksbehandlingen.  Naboprotester og krav fra offentlige myndigheter mv. vil 
kunne føre til krav om endring av prosjektet, evt. endring av fremdriften av 
prosjektet. 
 

Sand 28.01.2021 

 
 
Roar Jonsrud 
Saksbehandler plan- og byggesak 


