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Reguleringsplan 20210001 - Odal skipark - Planvedtak

Kommunedirektørens innstilling:
Kommunestyret vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12, reguleringsplan for Odal 
skipark datert 20.01.2022 rev 05.10.2022, med tilhørende bestemmelser datert 08.02.2022 revidert 
05.10.2022.

18.10.2022 Formannskapet

Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt. 

FS-068/22 Vedtak:
Kommunestyret vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12, reguleringsplan for Odal 
skipark datert 20.01.2022 rev 05.10.2022, med tilhørende bestemmelser datert 08.02.2022 revidert 
05.10.2022.

26.10.2022 Kommunestyret

Hans Marius Krogstad fremmet følgende forslag:
Saken utsettes. 

Som bakgrunn for forsalget opplyste han følgende:
Kommuneskogsutvalget skal i følge vedtekene uttale seg om driften av kommuneskogen. Utvalget 
bør få komme med uttale i saken. Da med fokus på erverv av grunn, utleie av grunn i festekontrakt, 
vurdering av bortfall av inntekter grunnet endret bruk av området. Er det vurdert om kommunen kan 
få noe ansvar for anlegget som grunneier i gitte situasjoner.

Det ble stemt over Hans Marius Krogstad sitt forslg om å utsette behandlingen av saken.



Krogstad sitt forslag ble enstemmig vedtatt.

KS-068/22 Vedtak:
Saken utsettes.

Saksopplysninger:
Forslag til reguleringsplan for Odal skipark med tilhørende konsekvensutredning ble lagt ut til 
offentlig ettersyn i møte i Formannskapet 11.05.2022. Planforslaget ble sendt til berørte 
myndigheter og berørte i planområdet ved brev datert 13.05.2022. Planforslaget ble lagt ut på 
kommunens hjemmeside 18.05.2022 og høringen ble annonsert i Glåmdalen 19.05.2022.  Frist for å 
komme med uttalelser ble satt til 01.07.2022. 

Det er innkommet uttalelse fra Direktoratet for mineralforvaltning, Innlandet fylkeskommune, 
Statens vegvesen, Statsforvalteren i Innlandet, Mattilsynet og Juptjenn vannverk Sa. 
Høringsuttalelsene følger vedlagt.

I høringsperioden er skitraseene gått gjennom og det er foretatt justeringer av traseen i plankartet. 
Vedlagt følger manuskart som grunnlag for endring av plankartet. Det ble også gjennomført 
oppmålingsforretning 13.09.2022 og 14.09.2022, hvor eksisterende eiendomsgrenser som danner 
grunnlag for planavgrensning og formålsavgrensning er målt opp. Plankartet er justert i forhold til de 
oppmålte grenser. I samsvar med Formannskapets vedtak om å legge planen ut til offentlig ettersyn, 
er det tatt inn ny bestemmelse 1.13, om skogsdrift. 

Planforutsetninger og vurderinger er beskrevet i planbeskrivelsen med tilhørende dokumenter. 
Dokumentene følger vedlagt.

Saksvurdering: 
Høringsuttalelsene gjengis og kommenteres fortløpende:

I brev datert 17.06.2022 gjør Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) oppmerksom på de har 
tildelt undersøkelsesrettigheter til statens mineraler i området. Undersøkelsesrettigheten Eidsvoll 25 
er tildelt EMX Norwegian Services AS, og DMF ber om at kommunen informerer rettighetshaver om 
planarbeidet. DMF har ingen øvrige merknader til planforslaget. 

Kommunedirektørens vurdering
Kommunen informerer rettighetshaver i forbindelse med planvedtak. 

I brev datert 20.06.2022 har Statsforvalteren i Innlandet følgende merknader:

Når det gjelder risiko- og sårbarhetsanalysen (ROS-analyse) så anbefaler Statsforvalteren at 
risikovurderinger knyttet til skytebanen skilles ut som eget punkt. Statsforvalteren mener dette vil gi 
bedre synliggjøring av alle sider av risiko knyttet til skytebanen. 

Statsforvalteren opplyser om at det er registrert dype myrer innenfor planområdet, og påpeker 
viktigheten av at myrene ikke forringes. Statsforvalteren anbefaler at det settes igjen brede 
kantsoner mellom myrarealene og eventuelle tiltak.

Statsforvalteren påpeker viktigheten av å bevare kantsone langs vassdrag, og minner om 
søknadsplikten dersom kantsone skal fjernes i forbindelse med opparbeidelsen av anlegget. 
Statsforvalteren savner en beskrivelse og konsekvenser for kantsoner, og evt. lukking av bekker.

Statsforvalteren savner en vurdering av konsekvensene ved uttak av vann fra Svarttjern i forbindelse 



med produksjon av kunstsnø. Statsforvalteren stiller også spørsmålet om planområdet også burde 
omfatte Svarttjern, i og med at vannet skal ledes derfra. I høringsbrevet fremkommer at det ligger en 
dam nord for Svarttjern hvor det er registrert forekomst av amfibier, og Statsforvalteren peker på 
viktigheten av at avrenning til dammen unngås. 

Statsforvalteren bemerker at det er registrert rødlistearten gubbeskjegg i planområdet. 
Registreringen blir ikke direkte berørt, men det må forutsettes at det er flere forekomster av arten 
innenfor planområdet. Statsforvalteren støtter ikke opp om argumentasjonen i planbeskrivelsen som 
konkluderer med at tiltaket vil ha begrenset negativ effekt på arten. I planbeskrivelsen er det 
konkludert med at tiltaket ligger i et område med aktiv skogbruk, og hogst uansett vil medføre at 
arten vil bli berørt. Statsforvalteren mener en ikke kan si det med sikkerhet, og at en derfor må 
vurdere påvirkningen ut fra en situasjon som er kjent.

Det er registrert tiurleik i nærheten av planområdet. Statsforvalteren viser til at storfugl er sårbar i 
perioden 1. mars til 20. mai, og da særlig sårbar i perioden 1. april til 15. mai. Videre at anbefalte 
hensynsoner rundt tiurleiken er 500 meter ved rydding av vegetasjon, anleggsarbeid, sprenging mv, 
og 250 meter for motorisert terrengtransport og ferdsel til fots. Statsforvalteren forutsetter at 
anbefalte hensynsoner følges opp og at det iverksettes avbøtende tiltak deretter. Det bemerkes 
videre at ferdselsforbud er vanskelig å følge opp og stiller spørsmål om hvordan dette er tenkt 
gjennomført. 

Statsforvalteren mener tiltaket vil være inngripende i landskapet og endre områdets karakter. At det 
vil medføre store endringer i et større sammenhengende skogområde. Statsforvalteren er ikke enig i 
at tiltaket kun medfører et begrenset inngrep, men et inngrep som vil endre områdets karakter i 
betydelig grad. Statsforvalteren støtter opp om at en bevarer den naturlige vegetasjonen så mye som 
mulig, og at skjæringer og fyllinger revegeteres. Det påpekes at det ved revegetering må benyttes 
stedegne arter, og at dersom det oppdages fremmede arter, at disse fjernes. Statsforvalteren 
anbefaler videre at registrerte MIS-figurer blir stående urørt. 

Kommunedirektørens vurdering
Statsforvalterens anbefaling knyttet til ROS-analysen er tatt til etterretning. ROS-analysen er revidert 
og skytebanen er skilt ut som eget punkt. 

Det er registrert tre myrer innenfor planområdet. Anlegget berører ikke Bjønnmyra og Strutmyra, 
men vil gå i kanten av Den Hemre Sætermyra.  I dette området skal det kun gjøres enkel 
opparbeiding uten asfaltering. På bakgrunn av Statsforvalterens innspill tas det imidlertid inn en 
bestemmelse knyttet til opparbeiding:

«Der løypenettet berører myr, skal opparbeiding/tilrettelegging skje på en skånsom måte slik at 
myras funksjoner ikke forringes. Det skal i forbindelse med søknad om byggetiltak redegjøres for valg 
av løsning. «

Gjennom planområdet går Sandbekken, som har årssikker vannføring. Nedre del er regulert 
grønnstruktur, og det er i bestemmelse i § 4.1, fastsatt at vegetasjonen skal bevares. Øvre del og 
langs de andre bekkedragene er det angitt hensynsone flomfare, og det er i bestemmelse § 5.2 
fastsatt at vegetasjonen skal bevares innenfor sonen. Dette med unntak av kryssing av bekkeløpet på 
angitte steder. Prinsippet om å holde vassdragene åpne og bevare kantsonen langs vassdrag er 
viktige momenter, og kommunedirektøren mener dette er godt ivaretatt i planarbeidet. 

Når det gjelder uttak av vann fra Svarttjenn for produksjon av kunstsnø, så består tiltaket i å koble 
seg til hovedvannledningen i krysset Sandbekkvegen/Bjønnlihaugen og legge vannledningen langs 
Sandbekkvegen ned til skianlegget. Konsekvensene for Svarttjern er vurdert i meldingen fra Norges 
vassdrags- og energidirektorat datert 29.11.2021. Konsekvensene er vurdert som små. Brevet ble 
dessverre uteglemt når saken ble sendt på høring. Brevet er nå lagt ved saksutredningen. På 



bakgrunn av tiltakets karakter, så er det etter kommunedirektørens mening ikke behov for eller 
hensiktsmessig å inkludere Svarttjern i planområdet. Når det gjelder Statsforvalterens merknad 
knyttet til dammen nord for Svarttjern, så er ikke dette noen problemstilling, i og med at 
planområdet ligger nedenfor dammen og at det ikke skal gjøres tiltak ved dammen i forbindelse med 
tiltaket. 

Kommunedirektøren støtter ikke Statsforvalterens vurdering knyttet til tiltakets påvirkning på 
rødlistearten gubbeskjegg. Skogen i området drives aktivt og når skogen er hogstmoden blir den 
avvirket. Ved gjennomføring av reguleringsplanen vil ikke skogen lenger kunne drives etter forsettlige 
prinsipper. I deler av planområdet vil skogen stå urørt, og dette vil etter kommunedirektørens skjønn 
redusere sannsynligheten for at arten vil bli berørt. At tiltaket vil ha begrenset negativ effekt for 
arten, slik det fremkommer av planbeskrivelsen, vurderer kommunedirektøren til å stå seg. 

Statsforvalteren forutsetter at anbefalte hensynsoner rundt tiurleiken følges i planen. Løypenettet er 
lagt slik at det tar hensyn til spillområdet, men anleggsarbeider og menneskelig aktivitet kan medføre 
økt påvirkning på tiurleiken. Ved etablering av skianlegget som planlagt, vil det ikke være mulig å 
imøtekomme de hensynsoner som er anbefalt fullt ut. Skianlegget er lagt i området delvis fordi det er 
snøsikkert, slik at skisesongen kan vare lenger enn i lavereliggende strøk. Når det først legges til rette 
for og investeres i den type anlegg er det avgjørende at vintersesongen kan utnyttes fullt ut.  Å 
stenge hele eller deler av løypenettet og begrense menneskelig aktivitet i skisesongen er etter 
kommunedirektørens skjønn utelukket. Det vil imidlertid være gjennomførbart å styre tidspunktet 
for anleggsperioden. Kommunedirektøren anbefaler derfor at anleggsperioden legges utenom 
sårbarhetstiden for storfugl, som er mellom 1. mars og 20. mai. Det foreslås at følgende ordlyd tas 
inn i bestemmelsene:

« Anleggsperioden skal legges utenom sårbarhetsperioden for tiur, fra 1. mars til 20. mai.»    

Når det gjelder Statsforvalterens merknad vedrørende faren for spredning av fremmede arter, så er 
det tatt inn følgende i reguleringsbestemmelsene:

 «Det skal ikke innføres eller spres fremmede arter ved opparbeiding og beplantning av arealer. 
Dersom fremmede arter oppdages i anleggsperioden, skal tiltak for å hindre spredning ved 
masseforflytning iverksettes.»

Statsforvalteren anbefaler bevaring av MIS-figurer. De to registrerte MIS-figurene er derfor regulert 
som hensynsone- bevaring av naturmiljø (H_560) i plankartet. Planlagt løypenett berører deler av 
MIS-figur som i kartet er angitt H560_1. Hensynsonen er derfor avsluttet i formålsgrensen mot 
løypenettet, slik at hensynsonen i sin helhet ligger i regulert grønnstrukturområde. Det gis følgende 
bestemmelse til hensynsonen:

« Innenfor hensynsonen skal eksisterende skog og vegetasjon stå urørt»

I brev datert 14.06.2022 har Mattilsynet følgende merknader:

Mattilsynet etterlyser en vurdering av tiltakets påvirkning på vannforsyningen fra Svarttjenn og 
anlegging av vannledning. Mattilsynet forventer videre at planbestemmelsene inneholder føringer 
om at en eventuell ledning for vann til produksjon av kunstsnø anlegges slik at det ikke medfører 
forurensning av vannkilden. Videre at det settes bestemmelser om at drikkevannsforsyning har 
forrang ved knapphet av vann, og at det i samarbeid med Juptjenn vannverk settes ned klare 
bestemmelser om laveste vannstand. 

Kommunedirektørens vurdering
Se vurdering under høringsuttalelse til Statsforvalteren og melding fra Norges vassdrags- og 
energidirektorat datert 29.11.2021. Kommunedirektøren finner etter dette ikke behov for å regulere 



disse forhold ytterligere. 

I brev datert 27.06.2022 har Statens vegvesen ingen merknader til planforslaget.

Kommunedirektørens vurdering
Uttalelsen tas til orientering.

I brev datert 28.06.2022 har Innlandet fylkeskommune følgende uttalelse:

«Fylkeskommunen anser det foreliggende reguleringsplanforslaget med de foreslåtte
endringer som et godt utgangspunkt for videre arbeid med etablering av Odal skipark. For å
sikre at anlegget blir etablert og driftet på en best mulig måte, er det viktig at forutsetningene
som ligger i plandokumentene følges opp og legges til grunn både i utbyggingsfasen og
driftsfasen. Ut over dette har ikke fylkeskommunen vesentlige planfaglige merknader til det
foreliggende reguleringsplanforslaget.»

Kommunedirektørens vurdering
Uttalelsen tas til orientering.

I brev datert 05.07.2022 har Juptjenn vannverk SA følgende merknader:

«Kartet har påskrift «Vesle Svarttjønnet» på Svarttjenn. Vesle Svarttjenn er det vannarealet som 
ligger nord for Svarttjenn. Dette har betydning for det som er skrevet inn teksten:
Rett sør for planområdet er det registrert en viktig naturtype. ▪ Lokalt viktig: Svarttjern. Dette er en
skogsdam med yngling av amfibier. Svarttjenn er en drikkevannskilde og er ikke en dam for yngling av 
amfibier.»

Kommunedirektørens vurdering
Kartet som det vises til ligger i oversiktskartet ved varsling av planoppstart som ligger i 
planbeskrivelsen. Dette er misvisende, men er nå bragt på det rene. Det er dammen nord for 
Svarttjenn som er registrert som viktig naturtype og ikke Svarttjenn. 

Konklusjon:
Kommunedirektøren anbefaler kommunestyret og vedta reguleringsplan for Odal skipark, datert 
20.01.2022, rev 05.10.2022, med tilhørende bestemmelser datert 08.02.2022 rev 05.10.2022.

Saken er elektronisk godkjent av leder.

Vedlegg:
06.10.2022 Planbeskrivelse 1560697
06.10.2022 Plankart 1560698
11.10.2022 Reguleringsbestemmelser 1560707
06.10.2022 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
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