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Nord-Odal kommune 

 
 

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL  
DETALJREGULERINGSPLAN FOR  

LEIRDUEBANA I MO,  
NORD-ODAL KOMMUNE 

 
 

PLANID: 2022001 
  
 Planen er datert 21.10.22 
 Bestemmelser er datert 21.10.22 rev. 11.11.2022 

 Vedtatt den xx.xx.xx 

 
 
 

 
1 GENERELT 
1.1 Formålet med planen er å stadfeste dagens bruk av område til leirduebane, samt 
 tilrettelegge for en videreutvikling av skyteanlegget.  
 
1.2  Det regulerte området er på planen vist med reguleringsgrense. Innenfor dette området 

gjelder disse bestemmelsene i tillegg til plan- og bygningsloven, forurensningsloven og 
annet relevant lovverk. 

 
1.3  Dersom det i forbindelse med tiltak i marken oppdages automatisk fredete kulturminner 

som tidligere ikke er kjent, skal arbeidet stanses i den utstrekning det berører kultur-
minnene eller deres sikringssoner på fem meter. De som utfører arbeidet i marken, skal 
straks melde fra om funn til fylkeskommunens kulturavdeling, jfr. lov om kulturminner § 8. 

 
1.4  I planen er det regulert områder for følgende formål: 
 
  Bebyggelse og anlegg, PBL § 12-5 nr. 1 

• Skytebane – (1470) 
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, PBL § 12-5 nr. 2 
• Kombinert formål veg og parkering  
Landbruks-, natur og friluftsformål, PBL § 12-5 nr. 5 
• Skogbruk - (5112) 
Hensynssoner PBL § 12-6 
• Faresone, skytebane (H360) 
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2 REKKEFØLGEBESTEMMELSER 
2.1 Nødvendige støyskjermingstiltak som sikrer at ingen omkringliggende boliger kommer i gul 

støysone, jfr. støyrapport fra Brekke & Strand 04.07.2022, skal gjennomføres før ny leirdue-
bane kan tas i bruk. Standplass skal utføres med innvendig støyisolasjon i vegger og tak. 
 

 
3 BEBYGGELSE OG ANLEGG, SKYTEBANE (PBL. § 12-5 NR. 1) 
3.1 Bebyggelse og anlegg kan etableres innenfor grensene for reguleringsformålet vist i 

reguleringsplanen.  
 
3.2 Innenfor det regulerte området til skytebane er det tillatt å gjøre terrengendringer og 

oppføre bygninger og innretninger som er nødvendig for områdets drift og bruk som 
skytebane. Dette gjelder atkomst-/anleggsveger, drenering, grøfter, voller, støyskjermer, 
sikkerhetsanlegg, klubbhus, sanitæranlegg, standplasser, lager ol.  

 
3.3 Fast aktivitet på skytebanen er begrenset til 3 hverdager pr. uke mellom kl. 16.00 og 21.00. 

Det skal kunngjøres på hensiktsmessig måte hvilke dager og tidspunkter som er avsatt til 
skyteaktivitet.  

 
3.4 Mesterskap og stevner kan avholdes inntil 6 helger i året utenfor angitte dager og tidsrom. 
 Slik aktivitet skal kunngjøres i god tid på hensiktsmessig måte. 
   
3.6 All skyting innenfor det avsatte arealet til skytebane skal skje fra standplasser og faste 

henviste plasser. Bruk av skytebaneanlegget skal skje etter de bestemmelser som er 
fastsatt i sikkerhetsinstruks godkjent av politiet. 

 
3.7 Universell utforming skal være et bærende element i utformingen av anlegget. Det skal ved 

søknad om tiltak redegjøres for hvordan kravet til universell utforming er ivaretatt. 
 

3.8 Før utbygging kan settes i verk skal det utarbeides en utomhusplan. Hvilke forhold som skal 
redegjøres for i planen avklares i forbindelse med forhåndskonferanse. 

 
 
4 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL § 12-5 nr. 2) 
4.1 Atkomstveg og parkering tillates opparbeidet innen arealet avsatt til kombinert formål veg 

og parkering. 
 
4.2 Eksisterende velteplasser innen området skal opprettholdes. 
 Ny parkeringsplass skal anlegges minimum 5 meter fra velteplass. 
 
 
5 Landbruks-, natur- og friluftsområder, samt reindrift 
5.1 Planen omfatter skogbruksareal innen sikringssonen for skytebanen og et skogbelte rundt 
 skytebanen. Denne skogen kan forvaltes uten restriksjoner mht. aktiviteten på 
 skyteanlegget.  
 
 
6 Hensynssoner (Faresone – Skytebane H360) 
6.1 Fareområdet for skytebanene er vist som hensynssone på plankartet. I ytterkant av 
 faresonen ligger eksisterende traktorveger for tømmerdrift og atkomst til turområder. 
 Ytterbegrensningen av fareområdet og eksisterende traktorveger gjennom fareområdet, 
 merkes med fareskilt.  
   
 
  


