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Uttalelse til høring av reguleringsplan for Odal skipark i Nord-Odal
kommune

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til
ovennevnte sak, datert 13. mai 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.

Sentrale mål i mineralforvaltningen er å sikre tilgangen til mineralressursene i framtida
og å hindre at viktige forekomster båndlegges av arealbruk som utelukker framtidig
utnyttelse.

Om planen
Hensikten med planen er å legge til rette for utbygging av langrenns- og
skiskytingsanlegg med mulighet for asfalterte løyper til rulleski i sommersesongen, i
tillegg til andre aktiviteter. Planen er konsekvensutredet.

Uttalelse fra DMF
DMF ga uttalelse uten merknad til varsel om oppstart av planen 12.april 2021.

Det gjøres oppmerksom på at DMF har tildelt undersøkelsesrettigheter til statens
mineraler i området siden vår forrige uttalelse. Planområdet er innenfor
undersøkelsesretten Eidsvoll 25 tildelt EMX Norwegian Services AS. DMF ber om at
kommunen informerer rettighetshaver om planarbeidet. Undersøkelsesrettigheter
framgår av vårt kartinnsyn1.

Det har ellers ikke kommet til nye registeringer av mineralske ressurser i området, og
DMF har for øvrig ingen merknader til høringen av reguleringsplan for Odal skipark i
Nord-Odal kommune.

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

Vennlig hilsen

Dragana Beric Skjøstad Arita Eline Stene
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Uttalelse til høring og offentlig ettersyn av reguleringsplan - Odal skipark i
Nord-Odal

Vi viser til oversendelse datert 13.05.2022 med forslag til reguleringsplan for Odal skipark, gbnr. 11/1
m.fl.

Rambøl Norge AS har på vegne av Odal Skipark AS framlagt forslag om regulering av et skianlegg i
Nord-Odal kommune. Skianlegget er planlagt i hovedsak på østsiden av Sandbekkvegen.
Planforslaget omfatter utbygging av et tidsmessig langrenns- og skiskytteranlegg som kan være
arena for skirenn på ulike nivå (internasjonalt- og rekrutteringsnivå), i tillegg til å omfatte
treningsmuligheter for langrenn og skiskyting sommer og vinter. Skiparken skal ha områder for
skileik og en liten hoppbakke, samt disk-golf og terrengsykling. Det vil også etableres asfalterte
arealer for rulleski. Det vil være ca. 153 daa som blir direkte beslaglagt til skiparken, mens de
resterende arealene reguleres til ulike formål for grønnstruktur eller samferdselsanlegg.

Bakgrunnen for etablering av skiparken er at i forbindelse med utbygging av vindkraftverk på
Sognkjølen og Engerfjellet fikk Nord-Odal Idrettslag kompensasjon for tap av skiløyper.
Kompensasjonen skal blant annet brukes til et nytt skianlegg, kalt Odal skipark.

Rambøl Norge AS har fremmet et planforslag for skiparken, og med det utarbeidet en
konsekvensutredning for området. Det blir konkludert med at «selv om det er negative
konsekvenser av tiltaket, vil de positive effektene tiltaket har for både lokalmiljøet og regionen måtte
tillegges stor vekt».

Samfunnssikkerhet og beredskap
Det er utarbeidet risiko- og sårbarhetsanalyse for reguleringsplanen. Analysen er utarbeidet i tråd
med metoden som er beskrevet i veileder Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanleggingsom
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap ga ut i 2017. Analyseprosessen har foregått i de
fem trinnene som er beskrevet i veilederen. Konklusjonen i analysen er at det ikke er identifisert
noen risikoforhold som vurderes som uakseptable, eller som vurderes å kunne påvirke foreslått
bruk av planområde på en slik måte at risikoen vurderes som uforsvarlig.
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Vurderinger  av  sikkerhet  ved  skytebanen  inngår  i  punktet  om  ulykke  under  lek/fritid.  Vi  anbefaler  at  
kommunen  vurderer  å  skille  ut  risikovurderinger  knyttet  til  skytebanen  som  eget  punkt.  Det  vil  gi  
bedre  synliggjøring  av  alle  sider  av  risiko  knyttet  til  skytebanen,  særlig  sett  i  lys  av  at  skytebanen  er  
markert  som  egen  hensynssone  i  plankartet.  

Det  er  innarbeidet  tiltak  blant  annet  i  form  av  hensynssoner  med  bestemmelser  knyttet  til  flomfare  i  
vassdragene  i  området.  

Med  henvisning  til  ovennevnte  ser  det  ut  til  at  samfunnssikkerhets-  og  beredskapsmessige  hensyn  
er  ivaretatt  i  planen.  

Naturmangfold  
Av  naturverdier  som  blir  påvirket  av  tiltaket  trekkes  det  frem  at  det  er  registrert  tiurleik  og  hekking  
av  storfugl  innenfor  området,  i  tillegg  til  at  det  er  registrert  forekomst  av  gubbeskjegg  (NT)  og  gaupe  
(EN).  Videre  går  det  flere  bekker  og  elver  i  området,  i  tillegg  til  myrarealer  og  registrert  MiS-figur.  
Deler  av  området  er  også  LNF-N  områder  som  er  relativt  uberørte  og  sammenhengende  skog-  og  
utmarksarealer.                                                                                                                                                     

Det  er  fremmet  ulike  forslag  til  avbøtende  tiltak  som  å  legge  anleggsperioden  utenom  tiden  for  
tiurleik  og  hekking  for  å  unngå  negativ  påvirkning  av  støy  og  menneskelig  aktivitet,  det  vil  si  utenom  
perioden  fra  midten  av  mars  til  juni.  Det  foreslås  også  at  deler  av  løypenettet  som  er  nærmest  
spillplassen  skal  stenges  for  ferdsel  i  spillperioden  (fra  midten  av  mars  til  midten  av  april).  

Statsforvalterens  vurdering   
Myr  
Det  er  registrert  dype  myrer  innenfor  planområdet  (Figur  1).  Slik  det  fremgår  av  kart  i  
planprogrammet  (Figur  2)  vil  ikke  myrene  bli  direkte  berørt  av  tyngre  inngrep.  Vi  viser  til  at  
myrområder  har  viktige  egenskaper  som  karbonlager,  flomdemping  og  generelt  er  viktige  
økosystemer  for  en  rekke  arter  av  både  planter  og  dyr  knyttet  til  våtmarksområder.  Det  har  de  siste  
årene  vært  stort  fokus  på  å  ivareta  våtmarksområder  og  restaurere  ødelagte/forringede  arealer  på  
bakgrunn  av  de  verdiene  som  finnes  tilknyttet  disse.  Derfor  er  det  viktig  at  en  unngår  inngrep  som  
kan  påvirke  arealene  negativt,  direkte  eller  indirekte,  slik  at  en  ikke  forringer  myra  på  noe  vis  og  at  
vannhusholdningen  opprettholdes.  Vi  anbefaler  derfor  at  det  settes  igjen  gode  brede  kantsoner  
mellom  myrarealene  og  eventuelle  tiltak  som  er  tenkt  utført.  Dersom  det  er  tiltak  som  kommer  i  
direkte  berøring  med  myrarealene,  bør  en  vurdere  om  det  er  mulig  å  endre  lokalisering  av  tiltaket  
for  å  skåne  myrarealene.   

Vi  bemerker  at  permanente/asfalterte  skiløyper  over  myrarealer  vil  være  mer  negativt  for  myra  enn  
enkel  tilrettelegging  med  f.eks.  løypemaskin.  
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Figur 1: Det er innenfor planområdet (blå polygon) registrert dype myrer (blå figurer) vassdrag (blå streker)
trua arter (brun og oransje prikk) og MiS-figurer (grønne figurer) (InnlandsGis).
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Figur 2: Planområdet for tiltaket (stiplet grått omrisse) med oversikt over de fysiske inngrepene/tiltakene
som er planlagt. Hentet fra Rambøl sin planbeskrivelse med konsekvensutredning.

Vassdrag
Det går flere vassdrag gjennom anleggsområdet til skiparken (Figur 1). Det opplyses om at kulverter
og stikkrenner skal dimensjoneres for 200-års flom med klimapåslag på 40 %, og at det ikke tillates
tiltak i vannstrengen som kan hindre fritt bekkeløp. Videre er det ikke beskrevet nærmere om det er
planlagt å lukke enkelte bekker, ei heller noe om vegetasjonskantsoner mot vassdraga. Vi viser til
vannressursloven § 11 (kantvegetasjon) hvor det står at: «Langs bredden av vassdrag med årssikker
vannføring skal det opprettholdes et begrenset naturlig vegetasjonsbelte som motvirker avrenning og gir
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levested  for  planter  og  dyr.  Vi  forutsetter  at  det  settes  igjen  tilstrekkelig  med  kantvegetasjon  mot  
vassdrag  som  går  igjennom  planområdet  slik  at  det  opprettholder  sin  funksjon  som  kantsone.  
Videre  viser  vi  til  at  dersom  en  skal  legge  vassdrag  i  rør,  eller  grave  i  elv  og  elvekant,  så  er  det  
søknadspliktige  tiltak  etter  forskrift  om  fysiske  tiltak  i  vassdrag.  Det  er  Innlandet  fylkeskommune  
som  behandler  søknader  etter  denne  forskriften.  Dersom  en  skal  fjerne  kantvegetasjonen  mot  
vassdrag  er  dette  søknadspliktig  etter  vannressursloven  §  11.  Slike  søknader  rettes  mot  
Statsforvalteren  i  Innlandet.   

Statsforvalteren  vil  på  generelt  grunnlag  anbefale  at  vassdrag  holdes  åpne  og  at  så  mye  av  den  
naturlige  kantvegetasjonen  til  vassdraga  får  stå  urørt.  Dersom  det  er  vassdrag  som  i  dag  ikke  har  en  
fungerende  kantsone,  er  revegetering  et  godt  tiltak.  En  revegetert  kantsone  vil  aldri  kunne  erstatte  
funksjonen  av  en  naturlig  kantsone,  da  revegeterte  ofte  har  ensjiktet  vegetasjon,  mens  naturlig  har  
flere  sjikt  (trær,  busker,  kratt,  bunnvegetasjon)  som  gir  flere  habitater  og  funksjoner  til  kantsonen.   

Det  opplyses  om  at  en  skal  hente  ut  vann  fra  Svarttjennet  som  ligger  rett  sør  for  planområdet  for  å  
kunne  produsere  kunstsnø.  Vi  kan  ikke  se  at  en  har  vurdert  hvilke  konsekvenser  uttak  av  vann  fra  
Svarttjernet  vil  kunne  få  for  tjernet,  vegetasjonen  rundt  og/eller  dyrelivet  i  og  ved  tjernet.  Vi  stiller  
også  spørsmål  om  ikke  tjernet  burde  vært  tatt  inn  som  en  del  av  planområdet/influensområdet  
siden  en  skal  lede  vann  herfra.   

Utenfor  planområdet,  rett  nord  for  Svarttjennet,  ligger  det  en  liten  dam  med  registrert  forekomst  av  
amfibier.  Dammen  er  registrert  som  en  lokalt  viktig  naturtype,  og  det  er  registrert  nordpadde  i  
dammen.  Dammen  vil  ikke  bli  direkte  påvirket  av  tiltaket,  men  siden  det  går  vassdrag  gjennom  
planområdet  og  ut  i  dammen,  kan  en  risikere  økt  avrenning  og  forurensing  til  dammen.  Dette  kan  
virke  negativt  for  amfibier  ved  f.eks.  økt  eutrofiering  og  dårligere  levevilkår.  Det  er  en  generell  
nedgående  trend  for  amfibier  i  Norge,  selv  om  det  kun  er  noen  få  som  er  på  rødlista.  Dette  skyldes  i  
hovedsak  at  leveområder/dammer  forsvinner,  blir  ødelagt  eller  forringet.  Dermed  er  det  viktig  at  det  
settes  igjen  gode  kantvegetasjonssoner  mot  vassdraga  for  å  begrense  eventuell  
avrenning/forurensing  fra  tiltaket  og  ut  i  elva.   

Trua  arter  
Den  nært  truede  arten  gubbeskjegg  (NT)  er  registrert  i  planområdet,  men  blir  ikke  berørt  direkte  av  
tiltaket.  Det  er  et  nasjonalt  mål  å  stanse  tap  av  biologisk  mangfold  innen  2020.  Registreringen  er  fra  
2008,  og  det  er  ikke  registrert  forekomster  flere  steder  i  planområdet,  men  den  er  registrert  flere  
ganger  i  skogområdene  rundt,  slik  at  det  er  trolig  at  det  også  er  flere  forekomster  av  arten  også  
innenfor  planområdet.  Rambøl  skriver  blant  annet  at  tiltaket  vil  ha  begrenset  negativ  effekt  på  arten  
da  skogen  uansett  drives  kommersielt  og  trolig  vil  bli  hogd  en  eller  annen  gang  uansett.  
Statsforvalteren  ønsker  å  påpeke  at  selv  om  skogen  kan  bli  hogd  i  fremtiden,  og  at  det  dermed  kan  
påvirke  arten,  er  ikke  det  sikkert.  Det  er  derfor  ikke  heldig  at  en  konkluderer  med  at  tiltaket  vil  være  
lite  negativt  for  arten  siden  den  likevel  ville  blitt  borte  ved  hogst  i  området.  En  skal  som  
utgangspunkt  vurdere  hvilke  konsekvenser  et  tiltak  vil  få  på  en  truet  art  ut  fra  situasjoner  en  er  kjent  
med,  og  ikke  vektlegge  usikkerheten  om  at  den  i  fremtiden  kan  bli  borte.   

Det  er  registrert  spillplass  for  tiur  og  hekking  av  storfugl  innenfor  planområdet.  Som  Rambøl  
påpeker  vil  disse  områdene  ikke  bli  påvirket  direkte  av  tiltaket,  men  støy  og  økt  ferdsel  i  området  kan  
medføre  at  spillplassen  ikke  blir  brukt.  Det  er  foreslått  avbøtende  tiltak  som  at  anleggsperioden  
legges  utenfor  hekkeperioden  og  spillperioden  for  tiur,  samt  at  en  kan  stenge  av  visse  løyper  deler  
av  året  for  å  unngå  unødvendig  mye  ferdsel.  Siden  plasseringen  av  tiurleiken  er  unntatt  
offentligheten  vet  vi  ikke  hvor  nært  tiltaket  kommer.  
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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).  For  storfugl  er  det  anbefalt  følgende  hensynssone  (Kistefos  
skogtjenester,  notat  2022):   

  500  meter  ved  rydding  av  vegetasjon,  anleggsarbeid,  sprenging,  bakkearbeid  og/eller  
helikoptertransport.  

  250  meter  ved  motorisert  terrengtransport.  
  250  meter  ved  ferdsel  til  fots  (inkludert  langs  stier,  løyper  mm.)   

Statsforvalteren  forutsetter  at  en  følger  disse  anbefalte  hensynsonene  og  iverksetter  avbøtende  
tiltak  deretter.  Dersom  det  viser  seg  at  noen  av  løypene  eller  installasjonene  kommer  nærmere  enn  
hensynsonen  som  vist  til  ovenfor,  så  forutsetter  vi  at  installasjonene/løypene  blir  flyttet  slik  at  de  
kommer  utenfor  hensynssonen.   

Vi  vil  også  bemerke  at  det  kan  være  vanskelig  faktisk  å  følge  opp  et  ferdselsforbud,  og  stiller  
spørsmål  om  hvordan  en  tenker  å  gjennomføre  dette  i  praksis?  

Landskapet  
Tiltaket  vil  være  inngripende  i  landskapet  og  endre  områdets  karakter.  Som  avbøtende  tiltak  foreslår  
Rambøl  at  en  bevarer  vegetasjonen,  ved  at  en  i  størst  mulig  grad  bevarer  eksisterende  trær  langs  
nye  løyper,  og  at  en  revegeterer  skjæringer  og  fyllinger.  Statsforvalteren  er  enig  i  at  det  er  viktig  å  
sette  igjen  så  mye  av  den  naturlige  vegetasjonen  som  mulig,  og  at  en  bevarer  trær,  busker  og  kratt  
langsmed  løyper  og  anlegg.  Likevel  er  det  ikke  til  å  unngå  at  tiltaket  vil  medføre  store  endringer  i  et  
større,  sammenhengende  skogområde,  med  flere  permanente  endringer  og  installasjoner  som  
medfører  at  dette  ikke  kun  er  et  begrenset  inngrep,  slik  som  Rambøl  beskriver,  men  er  et  inngrep  
som  faktisk  vil  endre  områdets  karakter  i  betydelig  grad.   

Revegetering  av  skjæringer  og  fyllinger  vil  bidra  til  å  plastre  sårene  i  terrenget,  men  da  er  det  viktig  at  
en  sørger  for  at  en  benytter  arter  fra  området,  og  at  det  ikke  kommer  inn  fremmede  arter.  Dersom  
en  skulle  oppdage  fremmede  arter  i  forbindelse  med  anleggsperioden,  er  det  særdeles  viktig  at  en  
fjerner  disse  og  sørger  for  at  de  ikke  blir  spredd  videre.   

Den  er  også  registrert  MIS-figuren  i  planområdet  (Figur  1)  som  omfatter  stående  og  liggende  død  
ved.  Registreringen  er  gjort  på  en  kolle  og  vegetasjonen  er  kartlagt  som  fuktig  og  rik  småbregneskog.  
Statsforvalteren  anbefaler  at  dette  området  får  stå  urørt,  og  viser  til  at  MiS-figurer  kun  kan  fjernes  
etter  tillatelse  fra  kommunen.  

Konklusjon  
Statsforvalteren  ser  at  tiltaket  vil  kunne  være  positivt  for  befolkningen  i  form  av  flere  muligheter  til  å  
utøve  friluftsliv  i  nærområdet,  men  det  er  betydelige  inngrep  som  skal  gjennomføres  for  å  realisere  
Odal  Skipark.  Disse  tilretteleggingene  vil  kunne  få  negativ  påvirkning  på  naturverdier  i  området.  
Bakgrunnen  for  etableringen  av  Odal  Skipark  var  som  kompensasjon  for  tapte  skiløyper  til  
vindkraftutbygging,  men  tiltaket  framstår  som  langt  mer  omfattende  og  tenkes  benyttet  til  nasjonale  
og  internasjonale  arrangementer.   

Statsforvalteren  vil  bemerke  at  selv  om  det  kun  er  registrert  noen  få  truede  arter  i  planområdet  og  
ellers  lite  verdifull  natur,  så  vil  tiltaket  bidra  til  betydelig  fotavtrykk,  et  varig  inngrep  og  forringelse  av  
ellers  intakte  naturområder.  
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Med  hilsen  

Øyvind  Gotehus  (e.f.)  
avdelingsdirektør  

Hans  Anders  Theisen  
seniorrådgiver  
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SVAR TIL REGULERINGSPLAN 20210001 - ODAL SKIPARK - FORSLAG
TIL REGULERINGSPLAN

Det vises til Forslag til reguleringsplan Odal skipark, Høring og offentlig ettersyn mottatt
13.05.2022.
Som høringsinstans til arealplaner har Mattilsynet i oppgave å bidra til at arealplanen ivaretar
nasjonale og regionale interesser innenfor områdene:

drikkevann
plantehelse
fiskehelse/fiskevelferd
dyrehelse/dyrevelferd

Saksopplysning.
Formålet med planarbeidet er å regulere et skianlegg. Området skal tilrettelegges for
både vinter- og sommeraktiviteter. Planområdet ligger ca. 6 km sørvest for Sand sentrum i Nord
Odal kommune. Området ligger i all hovedsak på østsiden av Sandbekkvegen.
Det er planlagt snøproduksjon. Vannet skal føres i rør fra Svarttjernet ca. 600 m
sør for det planlagte skianlegget. Snøproduksjonen vil foregå over maksimalt 4 dager (maks. 10
000 m³) for å legge grunnsålen i skianlegget, primært oktober/november.

Mattilsynets vurdering.
Selve planområdet ligger utenfor nedslagsfeltet til Svarttjenn som er vannkilde for Juptjenn
vannverk.
Juptjenn vannverk har i sin uttalelse til varsel i saken anført at uttak av vann fra Svarttjenn må
underlegges en klar avtale slik at vannverkets behov til forbruksvann for ca 1100 abonnenter blir
ivaretatt. Det innebærer at i nedbørfattige perioder / lavt nivå i Svarttjenn - kan det ikke hentes
vann fra derfra for produksjon av kunstsnø.
I merknadsbehandling under pkt 8 har Rambøll svart følgende på over nevnte uttalelse:
«Forslagsstiller planlegger uttak av vann fra Svarttjern. Forslagsstiller har i planprosessen
hatt dialog med NVE og Juptjenn vannverk v/Asplan Viak vedrørende bruk av råvann fra
Vannverkets ledning og påvirkning av vannforsyning. Se planbeskrivelsen for mer informasjon»
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Mattilsynet har ikke kunnet finne at dette temaet er vurdert/omtalt i planbeskrivelsen med unntak
av at det vil kunne bli tatt vann for produksjon av maks. 10 000 m³ snø og at det skal anlegges
egen ledning fra Svarttjenn.
Mattilsynet forventer at planbestemmelsene inneholder føring om at en eventuell ledning for vann
til produksjon av kunstsnø anlegges, slik at det ikke er mulighet for forurensing av Svartjenn ved
etablering og drift.
Vi forventer også at det i planbestemmelsene legges inn klare bestemmelser om at vann til
drikkevannsforsyning har forrang ved knapphet på vann. Det må i samarbeid med Juptjenn
vannverk settes ned klare bestemmelser om laveste vannstand før det ikke kan tas vann og
maksimalt uttak av vann i normalår

Med hilsen

Thale Merethe Briseid Wangen
Avdelingssjef
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Fra:                                               Juptjenn  Vannverk  <post@juptjenn.no>
Sendt:                                         5.  juli  2022  14:16
Til:                                                bente.moringen@ramboll.no;  bergeroj@online.no
Kopi:                                            Roar  Jonsrud
Emne:                                         Høring  Odal  Skipark

Hei
Kommentar  til  plan  for  regulering  Odal  Skipark.

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.

Mvh  Juptjenn  vannverk  SA
Ole  Th  Holth
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Merknader - Reguleringsplan 2021 0001 - Odal skipark - Forslag til

reguleringsplan - Høring og offentlig ettersyn - Nord-Odal kommune

Vi viser til høring datert 1 3.05.2022 med forslag til reguleringsplan for Odal skipark i Nord-

Odal kommune.

Saken gjelder

Formålet med planarbeidet er å regulere et skianlegg i området. Området skal tilrettelegges

for både vinter- og sommeraktiviteter. Planforslaget skal legge til rette for tidsmessig

langrenns- og skiskytingsanlegg, og i tillegg tilby område for skileik og en liten hoppbakke.

Det planlegges også mulighet for arealer til rulleski i sommersesong samt andre aktiviteter

som disc-golf. Planen omfatter arealer til nødvendig adkomst og parkering, og nødvendige

bygninger tilhørende skiparken.

Statens vegvesens rolle i planleggingen

Statens vegvesen har ansvar 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. Statens

vegvesens samfunnsoppdrag er «å utvikle og tilrettelegge for et effektivt, tilgjengelig,
sikkert, og miljøvennlig transportsystem» .

Vi uttaler oss på vegne av staten som forvalter av riksveg og etaten sine egne kulturminner,

og som statlig fagmyndighet med sektoransvar innenfor vegtransport. Statens vegvesen sitt

sektoransvar for vegnettet betyr at Statens vegvesen har et overordnet ansvar for at

trafikksikkerhet, klima og miljøhensyn og helhetlig bypolitikk ivaretas i alle planforslag som

berører samferdsel. Dette gir oss rett til å stille krav til både statlige, fylkeskommunale og

kommunale veger, gater og løsninger for gående og syklende.
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Våre merknader til planforslaget

Statens vegvesen har ingen merknader til planforslaget.

Statens vegvesen, Transport og samfunn

Med hilsen

Hans Martin Asskildt

Seksjonssjef Astrid Kristiansen
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Samfunnsutvikling - Kommunal veiledning plan

Postadresse: Besøksadresse: Telefon: +47 62 00 08 80
Postboks 4404 Innlandet fylkeskommune E-post: post@innlandetfylke.no
Bedriftssenteret Parkgata 64 Internett: www.innlandetfylke.no
2325 Hamar Hamar Org.nr.: 920717152

Nord-Odal kommune
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2120 SAGSTUA

Deres ref: Vår ref: Dato:
22/8713 2021/9505-11

Hanne Thingstadberget, Plan
Hilde Bjørnstad, Samferdsel
Øystein Lia, Kulturarv

28.06.2022

Svar ang. høring og offentlig ettersyn av forslag til reguleringsplan
20210001 - Odal skipark - Nord-Odal kommune

Vi viser til oversendelse av brev datert 13.05., med svarfrist 01.07.2022. Saken omhandler
høring og offentlig ettersyn av forslag til reguleringsplan for Odal skipark i Nord-Odal
kommune.

Planfaglige forhold
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). Adkomst til området er Sandbekkvegen med avkjøring fra FV 181.
Eiendommene som berøres av planområdet er gbnr. 11/4, 11/7, 11/11 og 11/12.

Formålet med det foreliggende reguleringsplanforslaget er å legge til rette for utbygging av et
tidsmessig langrenns- og skiskytingsanlegg som kan være arena for skirenn på
internasjonalt rekruttnivå, samt å tilby gode treningsmuligheter for både langrenn og
skiskyting. Skiparken vil 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 discgolf. 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.

Kommunen vurderer det slik at forslaget til reguleringsplan i hovedsak samsvarer 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, men har følgende momenter i tillegg som må
følges opp i det videre planarbeidet: Før reguleringsplanen sluttbehandles skal eksisterende
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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.

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.

Kulturvernfaglige forhold
Nyere tids kulturminner

Ingen merknad.

Automatisk freda kulturminner

Ingen ytterligere merknader utover merknadene fra da planen ble varslet.

Samferdselsfaglige forhold
Ingen merknader.

Med vennlig hilsen

Kristin Ryen Reithaug
seksjonssjef

Hanne Thingstadberget
rådgiver
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