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Varsel om oppstart av planarbeid - detaljregulering for leirduebana i Mo,

Nord-Odal kommune.

Vi viser til brev av 1 5.08.2022. Formålet med planen er å stadfeste dagens arealbruk, samt å

legge til rette for videre utvikling av området.

Statens vegvesens rolle i planleggingen

Statens vegvesen har ansvar for å sørge for at føringer i Nasjonal transportplan (NTP),

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging,

vegnormalene og andre nasjonale og regionale arealpolitiske føringer blir ivaretatt i

planleggingen. Vi uttaler oss som forvalter av riksveg på vegne av staten og som statlig

fagmyndighet med sektoransvar innenfor vegtransport.

Statens vegvesen har det generelle ansvaret for å påse at trafikksikkerhet og

fremkommelighet ivaretas i transportsystemet. Dette gir oss rett til å stille krav til både

statlige, fylkeskommunale og kommunale veger, gater og løsninger for gående og syklende.

Vårt innspill til planarbeidet

Plasseringen av anlegget er delvis i samsvar med arealdelen i kommuneplanen.

Beliggenheten av leirduebana er dermed avklart.

Adkomst til området er fra fylkesveg og videre langs privat veg. Tiltaket har liten konsekvens

for trafikksikkerhet. Utforming av og sikt i krysset mellom Damvegen for fv. 209 er viktig.

Dette krysset er omfattet av reguleringsplan.

Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T1 442/2021 ) må legges til grunn for

planarbeidet.
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Uttalelse - varsel om oppstart - Nord-Odal - Reguleringsplan - Leirduebane
i Mo - 20220001

Vi viser til oversendelse datert 15. august 2022 med varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for
Leirduebana i Mo i Nord-Odal kommune.

Bakgrunn
Det er varslet oppstart av detaljreguleringsplan for Leirduebana i Mo, med plan-ID 20220001.
Tiltakshaver er Nord-Odal Jakt- og Fiskeforening, og plankonsulent er Plan1 AS. Planområdet er ca.
113 daa, og omfatter gbnr. 52/25 og 52/25/2. I dag er det en eksisterende leirduebane i
planområdet, og hensikten med planarbeidet er å videreutvikle denne og legge til rette for en
dobbel jegertrap-bane. Området er planlagt regulert til bebyggelse og anlegg – skytebane,
samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, LNF – skogbruk, med hensynsone– skytebane.

Gjeldende plan er kommuneplanens arealdel, hvor arealet er avsatt til LNF-formål og annet
byggeområde - skytebane. Reguleringen vurderes å være i tråd med overordnet plan, og i samråd
med kommunen er det enighet om at planen ikke faller inn under kriteriene i forskrift om
konsekvensutredning.

Statsforvalterens innspill
Statsforvalterens rolle i plansaker er å se til at nasjonale og vesentlige regionale interesser innenfor
våre fagområder blir ivaretatt, og vi kommenterer forslaget ut fra dette.

Vi viser til Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019-2023, og forutsetter at
relevante føringer her legges til grunn for planarbeidet. I tillegg til punktene nevnt i planinitiativ og
referat fra oppstartsmøte, minner vi om at planforslaget spesielt må ta hensyn til nasjonale mål og
føringer når det gjelder:

o Kartlegging av og sikring mot støy, jf. retningsline T-1442/2021
o Vurdering av virkninger for naturmangfold, jf. §§ 8 til 12 i naturmangfoldloven
o Universell utforming av uteareal og bygninger, jf. §1-1 i plan- og bygningsloven
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For mer informasjon om krav til planprosess og veiledning til plandelen av plan- og bygningsloven,
se Regjeringens temaside om planlegging.

Samfunnssikkerhet
Samfunnssikkerhets- og beredskapsmessige forhold skal ivaretas i reguleringsplanen på grunnlag av
risiko- og sårbarhetsanalyse, jfr. plan- og bygningsloven §§ 3-1 pkt. h og 4-3. Vi forutsetter videre at
Kommunal- og moderniseringsdepartementets (nå Kommunal- og distriktsdepartementet) rundskriv
H-5/18- Samfunnssikkerhet i planlegging og byggesaksbehandling blir lagt til grunn.

Risiko- og sårbarhetsanalysen skal utarbeides i tråd med veileder Samfunnssikkerhet i kommunens
arealplanlegging som Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap ga ut i 2017.

Kommunen må sikre at planområdet er tilstrekkelig sikret mot fare eller vesentlig ulempe, og at
tiltak ikke fører til fare eller vesentlig ulempe for grunn, jfr. plan- og bygningsloven § 28-1. Vi
forutsetter at føringer gitt i lovverk og forskrifter blir overholdt.
Det skal i alle planer etter plan- og bygningsloven gjøres rede for hvilket kunnskapsgrunnlag som
legges til grunn for planleggingen. Når konsekvensene av klimaendringene vurderes, skal høye
alternativer fra nasjonale klimaframskrivninger legges til grunn. Dette er nærmere forklart i veiledere
og i de fylkesvise klimaprofilene som er utarbeidet, jf. pkt. 4.3 i Statlige planretningslinjer for klima-
og energiplanlegging og klimatilpasning. Se egen veileder om klimatilpasning i planarbeidet:
https://www.miljodirektoratet.no/myndigheter/klimaarbeid/klimatilpasning/veiledning-til-statlige-
planretningslinjer-for-klimatilpasning/

Plankart
Statsforvalteren forutsetter at plankart utformes i samsvar med KDDs lovkommentar til plandelen av
plan- og bygningsloven (2022), gjeldende nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt
planregister, samt gjeldende utvekslingsformat for SOSI Plan. For mer informasjon om dette, viser vi
til Kartverkets nettside om planregister.

Regionale myndigheter bruker kartløsningen InnlandsGIS i planarbeidet, og denne blir synkronisert
mot arealplaner i kommunens kartløsning hver dag. Vi forutsetter derfor at plankartet blir lagt
inn i kommunens kartløsning senest når planen legges ut på høring.

Med hilsen

Jørn Karlsen (e.f.)
avdelingsdirektør

Aase Johansen
konsulent
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Svar ang. varsel om oppstart av planarbeid - Detaljregulering for
Leirduebana i Mo - Nord-Odal kommune

Vi viser til oversendelse fra Dem ved brev datert 15.08., med svarfrist 13.09.2022. Saken
omhandler varsel om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for leirduebana i Mo,
Nord-Odal kommune. Tiltakshaver er Nord-Odal Jakt- og Fiskeforening.

Planfaglige forhold
Standplassområdet til skytebana ligger på festetomt gbnr. 52/25/2 (dvs. ca. 635 m2), mens
skytebana forøvrig ligger på hovedeiendommen gbnr. 52/25. Hensikten med planarbeidet er
å stadfeste dagens bruk av leirduebana, samt tilrettelegge for videreutvikling av området,
hvor Jakt- og fiskeforeningen bl.a. ønsker å legge til rette for en dobbel jegertrap-bane.

Planområdet er ca. 113 dekar, ligger i Damgrenda ca. 1,3 km øst for Gardvikåsen og ca. 1,8
km sørøst for Garvik skole og Nord-Odal ungdomsskole. Det aktuelle området er ikke
regulert, men deler av området er avsatt til skytebane i kommuneplanens arealdel.
Resterende del er avsatt til LNF-formål. Området er i forbindelse med det varslede
planarbeidet tenkt regulert til Bebyggelse og anlegg; skytebane, Samferdselsanlegg og
teknisk infrastruktur, LNF; skogbruk, samt Faresone; skytebane. Reguleringen vurderes å
være i tråd med overordnet plan, og det er i samråd med kommunen enighet om at tiltaket
ikke utløser krav om konsekvensutredning.

Fylkeskommunen forutsetter at planarbeidet skjer i henhold til overordnet lov- og regelverk,
og i god dialog med kommunen og øvrige berørte parter. Ut over dette har ikke
fylkeskommunen vesentlige planfaglige merknader til det varslede reguleringsplanarbeidet-e

Kulturvernfaglige forhold

Nyere tids kulturminner
Plan berører ikke kulturminner fra nyere tid.
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Automatisk freda kulturminner
Det er ikke opplysninger i arkivet om automatisk fredete kulturminner innen det aktuelle
området for regulering leirdubane.

Innlandet fylkeskommune må likevel ta forbehold om eventuelle ikke registrerte kulturminner,
derav kulturminner under markoverflaten eller uregistrerte fornminner. 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 kulturminnene eller deres
sikringssoner på fem meter. Det er viktig at også de som utfører arbeidet i marken gjøres
kjent med denne bestemmelse. Melding om funn skal straks sendes Innlandet
fylkeskommune, kulturarv j.fr. lov om kulturminner § 8, annet ledd.

Samferdselsfaglige forhold
Ingen merknader.

Med vennlig hilsen

Kristin Ryen Reithaug
seksjonssjef

Hanne Thingstadberget
seniorrådgiver

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.

Kopi til:
-NORD-ODAL KOMMUNE
-STATSFORVALTEREN I INNLANDET
-STATENS VEGVESEN
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Uttalelse til varsel om planarbeid - Leirduebane i Mo i Nord-Odal 
kommune 

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til 
ovennevnte sak, datert 15. august 2022. 
 
DMF er statens sentrale fagmyndighet ved forvaltning og utnytting av mineralske 
ressurser, og skal bidra til størst mulig samlet verdiskaping basert på en forsvarlig og 
bærekraftig utvinning og bearbeiding av mineraler. Vi forvalter lov om erverv og 
utvinning av mineralske ressurser (mineralloven), og har i tillegg et særlig ansvar for at 
mineralressurser blir ivaretatt i saker etter plan- og bygningsloven.  
 
Uttalelse fra DMF 
DMF kan ikke se at den foreslåtte planen berører registrerte forekomster av 
mineralske ressurser eller masseuttak i drift. Vi kan heller ikke se ut fra forelagt 
informasjon, at planen vil omfatte uttak av masse som vil omfattes av mineralloven.  
 
Det gjøres oppmerksom på at DMF har tildelt undersøkelsesrettigheter til statens 
mineraler i området. Planområdet er innenfor undersøkelsesretten Eidsvoll 18 tildelt 
EMX Norwegian Services AS. Vi ber om at rettighetshaver informeres om planarbeidet. 
Undersøkelsesrettigheter fremgår av vårt kartinnsyn1.  
 
Vi har ellers ingen merknader til varsel om oppstart av arbeid med detaljregulering for 
Leirduebana i Mo i Nord-Odal kommune. 
 
 
For nærmere informasjon om mineralloven med tilhørende forskrifter, se 
hjemmesiden vår på www.dirmin.no. Her finner du også vår digitale kartløsning, som 
er et nyttig verktøy for oppdatert informasjon om mineraluttak, bergrettigheter m.m., 
supplert med relevante kartdata fra andre etater. 
 
 

                                                           
 
1 DMF sitt kartinnsyn: https://minit.dirmin.no/kart/  
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Vennlig hilsen 
 
 

Dragana Beric Skjøstad Arita Eline Stene 
seksjonsleder rådgiver 

 
 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 
Saksbehandler: Arita Eline Stene 
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Ragnhild Storstein

Fra: Ragnhild Moen <raghaag@icloud.com>
Sendt: onsdag 17. august 2022 12.30
Til: Ragnhild Storstein
Emne: Re: Detaljregulering for Leirduebana i Mo. Varsel om oppstart av planarbeid
Vedlegg: 20220815_Varsel om oppstart_Detaljregulering Leirduebana i

Mo_høringsinstanser.pdf; Planinitiativ leirduebana Mo 21.06.2022.pdf;
20220705_Leirduebana i Mo_Referat fra oppstartsmøte.pdf

Hei!
Som grunneier er jeg velvillig innstilt ovenfor foreningen og synes planene er bra. Det er to ting jegvil bemerke fordi
de er viktige for meg å presisere:

- Velteplassen er i bruk årlig og kommer ifølge skogbruksplanen til å fortsette å være det, så den er forblir urørt. (Det
er derfor jeg foreslo et eget område for parkering.)

- Jeg ønsker at arealet de ønsker å kjøpe faller tilbake til eiendommen når/hvis de ikke skal drive foreningen lenger.
Dette er i praksis det en festetomt går ut på, så jeg ønsker at det skal være festetomt, ikke et kjøp. (Jeg har sagt det i
møte, men vet de ønsker kjøp)

Det står at det ikke er andre planer som blir berørt. Det stemmer sikkert, men det er i arealplanen til kommunen
avsatt område for spredt boligbygging på nedsiden. Det ligger allerede et hus der. Vi er et par grunneiere som
vurderer om det er muligheter for flere hus, men foreløpig er det ikke en plan. Vi tror kanskje ikke det spiller noen
rolle om det er en eller to baner så lenge det allerede er skytebane der.

Mvh
Ragnhild Haagenrud Moen
Sendt fra min iPad

15. aug. 2022 kl. 12:30 skrev Ragnhild Storstein <rag@p1.no>:

Ifm. varsel om oppstart av planarbeid for ”Detaljregulering for Leirduebana i Mo” i Nord-Odal
kommune vedlegges følgende:

• Brev til berørte offentlige myndigheter, grunneiere, naboer og gjenboere, datert 15.08.22
inkl. kartutsnitt som viser beliggenhet og avgrensing av planområdet

Planinitiativ datert 05.07.22
Referat fra oppstartsmøte med Nord-Odal kommunen den 21.06.22

Vi ber om at dokumentene registreres i deres saksbehandlingssystem/arkiv og distribueres til rette
vedkommende.

Frist for merknad er satt til 13.09.22.

Kunngjøring om varsel om oppstart av planarbeid vilstå i Glåmdalen, samt ligge på www.p1.noog
www.nord-odal.kommune.no.

Med vennlig hilsen
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