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Saksframlegg
 

Saksnr. Utvalg Møtedato
005/22 Kommuneskogutvalget 30.11.2022

Høringsinnspill til Kommunestyret

Kommunedirektørens innstilling:
Kommuneskogutvalget tar reguleringsplanen for Odal skipark til etterretning. 

30.11.2022 Kommuneskogutvalget

Kommuneskogutvalget stiller seg positive til at Odal skipark bør erverve grunn fra kommuneskogen. 
Prisen fastsettes etter takst. 

Tilleggsforslaget enstemmig vedtatt.

KU-005/22 Vedtak:
Kommuneskogutvalget stiller seg positive til at Odal skipark bør erverve grunn fra kommuneskogen. 
Prisen fastsettes etter takst. 

Saksopplysninger:
Vedtak om reguleringsplanen for Odal skipark ble utsatt i møte i kommunestyret 26.10.2022 for å gi 
kommuneskogutvalget anledning til å uttale seg om saken. 

Saksvurdering: 
I delegeringsreglement for kommuneskogutvalget står det blant annet: Kommuneskogutvalget sitt 
arbeidsområdet omfatter kommunens som grunneier sin drift og forvaltning av følgende: 
Kommunens skogteiger med tilhørende koier, … 

En e-post datert 3. april 2017 viser at Odal skipark har blitt diskutert i daværende skogstyre før det 
kommunale foretaket ble avviklet. Det står: Saken angående makeskifte ble tatt opp og 
Kommuneskogen er positive til å jobbe med et makeskifte i forbindelse med det planlagte 
skianlegget.  Et formelt vedtak eller en protokoll er ikke funnet.

Når dagens kommuneskogutvalg ikke har hatt saken til uttalelse gis de anledning til å uttale seg i tråd 



med delegeringsreglementet. Saken omfatter mer enn makeskifte, blant annet mulig kjøp av arealer 
hvor makeskifte ikke er hensiktsmessig. Kommuneskogens produktive skogareal reduseres også ved 
omregulering. 

Konklusjon:
Reguleringsplan for Odal skipark gis kommuneskogutvalget til uttalelse. Reguleringsplanen tas til 
etterretning. 

Saken er elektronisk godkjent av leder.

Vedlegg:
28.10.2022 Reguleringsplan 20210001 - Odal skipark - Planvedtak 1557591
15.11.2022 Planbeskrivelse 1560697
15.11.2022 Plankart 1560698
11.10.2022 Reguleringsbestemmelser 1560707
15.11.2022 ROS-analyse.Odal Skipark_05.10.2022 1560700
22.03.2022 Støyutredning 1540434
22.03.2022 Støysoner 1540435
11.10.2022 Høringsuttalelser 1560720
11.10.2022 Manuskart endringer av skitrasee 1558134
13.12.2021 Nord-Odal kommune - Søknad om uttak av vann fra Svarttjern 

til snøproduksjon, Odal Skipark, Nord-Odal kommune, 
Innlandet

1530401

11.05.2022 Reguleringsplan 202210001 - Odal skipark - Forslag til 
reguleringsplan

1542850

12.06.2021 19.5.2021_Planprogram 1508362
06.10.2022 Plankart sosi 1560699


