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Reguleringsplan 202210001 - Odal skipark - Forslag til reguleringsplan

Kommunedirektørens innstilling:

11.05.2022 Formannskapet

Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt

FS-031/22 Vedtak:
Formannskapet vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10, å legge forslag til 
detaljregulering for Odal skipark med tilhørende konsekvensutredning ut til offentlig ettersyn. 
Plankart datert 20.01.2022, bestemmelser datert 08.02.2022 og konsekvensutredning datert 
11.03.2022.

Formannskapet har følgende tilleggsmomenter som må følges opp i det videre planarbeidet:

Før reguleringsplanen sluttbehandles skal eksisterende eiendomsgrenser som danner grunnlag for 
planavgrensning eller formålsavgrensning måles opp. Plankartet skal justeres i henhold til 
oppmålte grenser. 

I planbestemmelse 2.1.1 er det foreslått at utkjøring av tømmer kan skje gjennom område BIA4. 
Det er også avgjørende at det sikres gjennomkjøring til Sandbekkvegen fra arealene som ligger øst 
for anlegget.  Kommunedirektøren foreslår derfor at det tas inn følgende planbestemmelse:

Det skal i prosjekteringen og i anleggsarbeidet sikres korridorer for uttak av tømmer gjennom 
planområdet og frem til Sandbekkvegen. Det skal minimum være en korridor fra bakenforliggende 
arealer i øst. Eksisterende korridor gjennom område BIA4 skal benyttes for utkjøring av tømmer fra 
bakenforliggende arealer i vest.  

Formannskapet gir kommunedirektøren fullmakt til å forberede makeskifte mellom Nord-Odal 
kommune og aktuelle grunneiere innenfor planområdet, slik at planområdet blir liggende på 
kommunal grunn i sin helhet. Det tas videre sikte på at planområdet festes bort til Odal skipark AS. 



Saksopplysninger:
Planleggingsfirma Rambøll Norge AS har i mail mottatt 18.03.2022, på vegne av Odal skipark AS, 
fremmet forslag til detaljregulering for Odal skipark. Planen er utarbeidet i dialog med 
administrasjonen i Nord-Odal kommune. 

Planoppstart og høring av forslag til planprogram ble varslet av forslagstiller i brev datert 18.03.2021, 
og annonsert i Glåmdalen og på kommunens hjemmeside 22.03.2021. Planprogram ble fastsatt av 
kommunestyret i Nord-Odal 16.06.2021 (sak 44/21). Det ble avholdt oppstartsmøte med 
administrasjonen i Nord-Odal kommune 28.01.2021. 

Statsforvalteren i Innlandet, Innlandet fylkeskommune, Statens Vegvesen, Norges vassdrags- og 
energidirektorat, Mattilsynet, Direktoratet for mineralforvaltning, Elvia AS, Juptjenn vannverk AS, 
Nord-Odal kommune, Ola Haukerud, Kai Nesset og Geir Vik har kommet med innspill til 
planoppstarten og forslag til planprogram. Disse er referert og kommentert i planbeskrivelse med 
konsekvensutredning som følger vedlagt.

Planområdet ligger vest for Sand, i området mellom Bjønnlihaugen og Viksætra. Adkomst til området 
er Sandbekkvegen med avkjøring fra fylkesveg 181. Planområdet er på ca 592 daa, hvorav ca 152 daa 
er regulert til idrettsanlegg, ca 15 daa samferdsel (Kjøreveg, annen veggrunn og parkering) og ca 424 
daa grønnstruktur (friområde). Planforslaget legger til rette for utbygging av et tidsmessig langrenns- 
og skiskytingsanlegg som kan være arena for skirenn på internasjonalt rekruttnivå, samt tilby gode 
treningsmuligheter for både langrenn og skiskyting. Skiparken skal også tilby område for skileik og en 
liten hoppbakke. Anlegget er beregnet for både lokale idrettslag og for tilreisende. Det planlegges 
også mulighet for asfalterte arealer til rulleski i sommersesongen, samt andre aktiviteter som disc-
golf. Planen omfatter også arealer til nødvendig parkering og adkomst, samt nødvendige bygninger 
tilhørende skiparken.

Tiltaket er konsekvensutredet i henhold til forskrift om konsekvensutredninger. I sammenstillingen 
av konsekvensene har forslagsstiller konkludert med at etableringen vil få negative konsekvenser for 
ikke-prissatte konsekvenser som landskap og naturmangfold ved at det gjøres inngrep i området. 
Forslagstiller vurderer imidlertid at planforslaget i sin helhet vil være mer positivt for samfunnet enn 
negativ. Størst utslag gir de positive virkningene for friluftsliv og barn og unge.
 
Eiendommer innenfor planområdet er 11/4 –Ola Haukerud ca 54 daa, 11/7 – June Olstad Grinden ca 
23 daa, 11/11 – Nord-Odal kommune ca 369 daa og 11/12 – Alexander Andres Lervik ca 145 daa. Det 
ble avholdt grunneiermøte 13.01.2022. 

Det arbeides etter følgende målsetting for eiendomsforholdene: Planområdet skal utgjøre det areal 
som Odal skipark AS skal ha rådighet over og ansvaret for. For å sikre det eiendomsrettslige tas det 
sikte på erverv av arealer gjennom fortrinnsvis makeskifte med kommuneskog der forholdene ligger 
til rette for det. Der dette ikke er mulig vil arealene måtte erverves ved kjøp gjennom prosjektet. Når 
planområdet i sin helhet er samlet på kommunens eiendom, så opprettes planområdet som en 
festetomt som festes bort til Odal skipark AS. 

Utdypende forklaring/vurdering av planforslaget fremgår for øvrig av vedlagte planbeskrivelse med 
konsekvensutredning.  

Saksvurdering: 
Forslag til reguleringsplan samsvarer i hovedsak med de forutsetninger som ble lagt i oppstartsmøtet 
og svarer opp planprogrammet vedtatt av kommunestyret 16.06.2021. Kommunedirektøren støtter 
opp om de vurderinger som er gjort i planbeskrivelsen og konsekvensutredningen. 
Kommunedirektøren har følgende momenter i tillegg som må følges opp i det videre planarbeidet:



Før reguleringsplanen sluttbehandles skal eksisterende eiendomsgrenser som danner grunnlag for 
planavgrensning eller formålsavgrensning måles opp. Plankartet skal justeres i henhold til oppmålte 
grenser. 

I planbestemmelse 2.1.1 er det fastsatt at utkjøring av tømmer kan skje gjennom område BIA4. Det 
er også avgjørende at det sikres gjennomkjøring til Sandbekkvegen, fra arealene som ligger øst for 
anlegget.  Kommunedirektøren foreslår derfor at det tas inn følgende planbestemmelse:

Det skal i prosjekteringen og i anleggsarbeidet sikres korridorer for uttak av tømmer gjennom 
planområdet og frem til Sandbekkvegen. Det skal minimum være en korridor fra bakenforliggende 
arealer i øst. Eksisterende korridor gjennom område BIA4 skal benyttes for utkjøring av tømmer fra 
bakenforliggende arealer i vest.  
 
Konklusjon:
Kommunedirektøren anbefaler formannskapet å legge forslag til reguleringsplan Odal skipark med 
tilhørende konsekvensutredning, ut til offentlig ettersyn.

Saken er elektronisk godkjent av leder.
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