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1. PLANOMRÅDETS BELIGGENHET 

Planområdet ligger ca. 6 km sørvest for Sand sentrum i Nord Odal kommune. Området ligger i all 

hovedsak på østsiden av Sandbekkvegen. 

 

 

Figur 1 Kart som viser tiltakets plassering  

 

 

2. FORMÅLET MED PLANARBEIDET  

På vegne av Odal Skipark AS fremmer Rambøll Norge AS forslag om regulering av et skianlegg.   

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

både vinter- og sommeraktiviteter med medfølgende funksjoner.  

 

 

 

3. FORSLAGSSTILLER 

Forslagsstiller:  

Tiltakshaver: Odal Skipark AS, Kontaktperson: Odd Jarle Berger 

Telefon: 905 65 892, E-post: bergeroj@online.bo 
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Plankonsulent:  

Rambøll Norge AS, med kontaktperson: Bente Moringen 

E-postadresse: bente.moringen@ramboll.no, tlf.nr: 416 90 775 

 

 

4. UTREDNINGSPLIKT 

Det er vurdert om det er behov for KU i forbindelse med planarbeidet, jamfør Forskrift om 

konsekvensutredninger av 1. juli 2017 med vedlegg. I Vedlegg 1 og 2 til forskrift om 

konsekvensutredninger angis hva som automatisk fører til konsekvensutredning og hva som skal 

vurderes om bør konsekvensutredes. Planarbeidet er  

 

Jf. forskrift om konsekvensutredninger, § 8 bokstav a skal tiltaket konsekvensutredes hvis det 

kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn etter § 10. Tiltaket faller inn under Vedlegg II, 

pkt. 12a – hoppbakker, skianlegg og skiheiser, taubaner og tilknyttet utbygging. Tiltak som faller 

inn under vedlegg II skal vurderes etter KU-forskriftens §10. Kriterier for vurderingen av om en 

plan eller et tiltak kan få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn. 

 

I vurderingen av om en plan eller et tiltak kan få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn, 

skal det ses hen til egenskaper ved planen eller tiltaket. Det skal også i nødvendig grad ses hen til 

egenskaper ved virkninger. Egenskaper ved planen eller tiltaket omfatter: a) størrelse, 

planområde og utforming, b) bruken av naturressurser, særlig arealer, jord, mineralressurser, 

vann og biologiske ressurser, c) avfallsproduksjon og utslipp, d) risiko for alvorlige ulykker 

og/eller katastrofer.  

 

Lokalisering og påvirkning på omgivelsene omfatter en vurdering av om planen eller tiltaket kan 

medføre eller komme i konflikt med: 

a) verneområder etter naturmangfoldloven kapittel V eller markaloven § 11, utvalgte naturtyper 

(naturmangfoldloven kapittel VI), prioriterte arter, vernede vassdrag, nasjonale laksefjorder 

og laksevassdrag, objekter, områder og kulturmiljø fredet etter kulturminneloven 

b) truede arter eller naturtyper, verdifulle landskap, verdifulle kulturminner og kulturmiljøer, 

nasjonalt eller regionalt viktige mineralressurser, områder med stor betydning for samisk 

utmarksnæring eller reindrift og områder som er særlig viktige for friluftsliv 

c) statlige planretningslinjer, statlige planbestemmelser eller regionale planbestemmelser gitt i 

medhold av plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr. 71 eller rikspolitiske bestemmelser 

eller rikspolitiske retningslinjer gitt i medhold av plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 nr. 

77. 

d) større omdisponering av områder avsatt til landbruks-, natur- og friluftsformål, samt reindrift 

eller områder som er regulert til landbruk og som er av stor betydning for 

landbruksvirksomhet 

e) økt belastning i områder der fastsatte miljøkvalitetsstandarder er overskredet 

f) konsekvenser for befolkningens helse, for eksempel som følge av vann- eller luftforurensning 

g) vesentlig forurensning eller klimagassutslipp 

h) risiko for alvorlige ulykker som en følge av naturfarer som ras, skred eller flom. 

 

 

Det er vurdert at skianlegget faller innenfor kravene til konsekvensutredning på bakgrunn av at 

tiltaket medfører en større omdisponering av områder avsatt til LNF (punkt d). Det er registrert 

en art av stor forvaltningsinteresse i området (gubbeskjegg) terrenginngrep i områder, mens det 

ikke er registrert kulturminner innenfor planområdet. Det foreslås av det utfører en kartlegging av 
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naturmangfold i forbindelse med planarbeidet, samt at fylkeskommunen gjennomfører en 

kulturminneregistrering.  

 

Det er ikke krav til planprogram, men det foreslås at det utarbeides et planprogram for å få 

avklart grunnlaget og hva som skal utredes i planprosessen.  

  

Dette planprogrammet er i tråd med forskrift om konsekvensutredninger (KU) og forskriftens krav 

til innhold (§ 14) er ivaretatt. Planprogrammet skal redegjøre for formålet med planen samt 

avklare hvilke problemstillinger som anses om viktige i forhold til miljø og samfunn. Det skal gis 

en beskrivelse av innholdet i planen og omfanget av planarbeidet. Det innebærer at 

planprogrammet skal avklare hvilke alternativer som skal vurderes og hvilke utredninger som 

anses som nødvendige for å gi et samlet bilde av tiltakets konsekvenser for miljø, naturressurser 

og samfunn. Planprogrammet redegjør også for planprosessen med frister og opplegg for 

medvirkning. 

 

Konsekvensutredningens innhold og omfang skal tilpasses den aktuelle planen, og være relevant 

for de beslutningene som skal fattes. Konsekvensutredningen skal ikke omfatte alle mulige 

effekter av aktuelle tiltak, men begrenses til tema der en venter vesentlige virkninger. 

Detaljeringen skal ligge på et nivå som er tilstrekkelig til å fatte en beslutning. 

Konsekvensutredningen skal være del av planbeskrivelsen. Som eget vedlegg skal det utarbeides 

en ROS-analyse. 

 

 

 

5. MEDVIRKNING OG PLANPROSESS 

5.1 Medvirkning 

Enhver som fremmer planforslag, skal legge til rette for medvirkning. Kommunen skal påse at 

dette er oppfylt i planprosesser som utføres av andre offentlige organer eller private. 

 

Planprogrammet skal legges ut til høring og offentlig ettersyn i minimum 6 uker i forbindelse med 

varsel av oppstart. Merknader skal så vurderes og eventuelt tas inn i det endelige 

planprogrammet. Planprogrammet fastsettes av Nord-Odal kommune. 

 

Forslagsstiller og Nord-Odal kommune vil vurdere om det er hensiktsmessig at det avholdes et 

åpent informasjonsmøte når planforslaget ligger ute til offentlig ettersyn. 

 

5.2 Forslag til fremdrift 

Planinitiativet ble sendt Nord-Odal kommune 13.01.2021. Oppstartmøte med kommunen ble 

avhold den 28. januar 2021. Det er foreløpig lagt opp til følgende fremdrift:  

 

Planprosess/ tidspunkt 2021 2022 

 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4.kvartal 1. kvartal 

Innsendelse av 

planinitiativ 
     

Oppstartsmøte      

Utarbeidelse av 

planprogram 
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Varsel om oppstart og 

utlegging av forslag til 

planprogram til offentlig 

ettersyn 

     

Fastsetting av 

planprogram 

     

Utarbeidelse av 

planmateriale med 

konsekvensutredning 

     

1.gangs behandling i 

Planutvalget  

     

Offentlig ettersyn av 

planforslaget 

     

2.gangs behandling i 

Planutvalget 

     

Sluttbehandling i 

Kommunestyret  
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6. PLANENS GEOGRAFISK AVGRENSNING  

Planen omfatter deler av eiendommen med gårds- og bruksnr.  11/1, 11/7, 11/7, 11/11 og 11/12 

i Nord-Odal kommune. 

 

 

Figur 2 Foreslått plangrense  
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7. DAGENS SITUASJON 

Planavgrensningen dekker et areal på ca. 990 daa, og består i hovedsak av skog med lav til 

middels bonitet, samt Bjønnmyra sørøst i planområdet. Tilgrensede arealer er tilsvarende 

planområdet. 

 

Vest for planområdet ligger Odal Vindkraft anlegg. Det ble i 2016 gitt konsesjon for vindkraftverk i 

Nord-Odal. Det var byggestart i 2020 og anlegges skal stå ferdig i 2022. I forbindelse med 

utbyggingen av vindkraftanlegget er Sandbekkvegen utbedret. 

 

 

Figur 3 Ortofoto over området med plangrensa 
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8. BESKRIVELSE AV TILTAKET 

Området skal tilrettelegges for både vinter- og sommer aktiviteter med medfølgende funksjoner. 

Følgende elementer er tenkt at skal inngå i planen: 

 

▪ Adkomst og parkering.  

▪ Stadion med start og målgang. Publikumsinngang fra vest der det også bør være mulighet for 

liten tribune.  

▪ Det skal etableres bygg tilknyttet stadion. Disse skal inneholde speakerbu og tidtaking, 

sekretariat/møterom/driftskontor, påmelding, toalett/garderober, varmebu med mulighet for 

servering, samt lager for maskiner (løypemaskin, scooter, traktor, snøkanoner, div. materiell 

mønepanner, løypedelere etc.)  

▪ Det skal planlegges for følgende vinteraktiviteter:  

o Skitraseer 

o Sitski-løype 

o Lysløype, minimum 5 km av løypenettet skal lyssettes.  

o Skiskytterarena 

o Rulleskitrase. Asfaltert rulleskitrase, kort trase legges inne på området. 

o Skileikanlegg.  

o En liten hoppbakke i forbindelse med skileikanlegget. 

▪ Følgende sommeraktiviteter skal planlegges for og vurderes: 

o Trenings-/aktivitetspark/”Tuftepark”. En lavterskel og tradisjonell 

egentreningspark/street workout. Dette kan kombineres med aktivitetsløype for 

barn. 

o Discgolf.  

o Terrengsykkel, der skitraseene også bør kunne brukes som terrengsykkelløype/ 

sykkelpark, med muligheter til stikkløyper mellom traseene der det kan bygges 

inn ulike elementer. 

 

 

Figur 4 Foreløpige skisser av skianlegget i forkant av forprosjektet 
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9. RAMMER OG PREMISSER FOR PLANARBEIDET 

9.1 Eksisterende planer og overordnete føringer 

9.1.1 Kommuneplanens arealdel 

 

I kommuneplanens arealdel for Nord-Odal kommune 2006-2018, vedtatt 30.8.2006, er området 

avsatt til LNF-formål. Området vest for Sandbekkvegen inneholder også egne retningslinjer for 

LNF N-områder med særskilte biologisk mangfold-, friluftsliv- og naturverninteresser.  

 

 

 

Figur 5 Utsnitt av kommuneplanens arealdel. Nord-Odal kommune, med forslag til plangrense vist som rød linje.  
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Aktuelle bestemmelser og retningslinjer hentet fra kommuneplanens arealdel:  

 

Pkt. 5.1. 

«I LNF-områder er det ikke tillatt med annen bygge- og anleggsvirksomhet enn den som har 

tilknytning til stedbunden næring, natur- eller friluftstiltak for allmennheten. Denne bestemmelsen 

gjelder de LNF-områder som det ikke er åpnet for spredt bebyggelse etter § 20-4, annet ledd, 

bokst.c.  

 

Begrepet ”stedbunden næring” er knyttet til bygninger/anlegg som det av hensyn til driften av 

primærnæringen er nødvendig å plassere på stedet. For at stedbunden næring skal være aktuelt, 

må det være tale om en reell og inntektsgivende næringsvirksomhet av noe omfang. 

Bygge- og anleggsvirksomhet utover det som er knyttet til stedbunden næring er ikke tillatt…..» 

 

Vest for Sandbekkevegen er det knyttet egne retningslinjer for LNF-N områder med særskilte 
biologisk mangfold-, friluftsliv – og naturverninteresser.  
 
«LNF N Områder er LNF-områder som er relativt uberørte og sammenhengende skog- og 
utmarksarealer. Disse arealene er særs viktig med tanke på skogbruk, biologisk mangfold, friluftsliv 
og naturvern. Det er ikke ønskelig å etablere bebyggelse av noen art innenfor disse områdene. Det 
er også ønskelig å begrense antall skogsbilveger og andre tekniske inngrep i disse områdene. LNF 
restriksjonen skal på denne bakgrunn generelt håndheves strengt.» 
 
 

9.1.2 Tilgrensede reguleringsplaner 
 

Det er ingen vedtatte reguleringsplaner eller reguleringsplaner under arbeidet i området. 
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9.2 Regionale og nasjonale føringer 

 

Statlige retningslinjer som kan komme til anvendelse i planarbeidet: 

• Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (26. 

september 2014). 

• Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019-2023. 

• T-1442/2016 Retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen. Angir krav til hvordan 

støyforhold skal behandles i ulike arealplaner. 

• Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging (28.09.2018). «Kommunene, 

fylkeskommunene og staten skal gjennom planlegging og øvrig myndighets- og 

virksomhetsutøvelse stimulere til, og bidra til reduksjon av klimagassutslipp, samt økt 

miljøvennlig energiomlegging. Planleggingen skal også bidra til at samfunnet forberedes på og 

tilpasses klimaendringene (klimatilpasning).» 

• Den europeiske landskapskonvensjonen. 

• Regional plan for samfunnssikkerhet og beredskap, Hedmark fylke 

• Regional samferdselsplan 2012-2021 

• Innlandsstrategien 2020-2024 

 

 

Planforslaget skal også ta hensyn til nasjonale mål og føringer når det gjelder ROS og utbygging 

godt tilpasset landskapet. I tillegg til oppfylt utredningsplikt (KU) er det nødvendig med vedtatt 

reguleringsplan. 

 

9.3 Forhold til andre lovverk 

 

Plan - og bygningsloven  

Det skal utarbeides en reguleringsplan i henhold til plan – og bygningslovens bestemmelser blant 

annet basert på utarbeidet planprogram og høringen av dette.  

  

Planen omfattes av forskrift om konsekvensutredninger (av 21.06.2017) jf. kap.4. 

  

Naturmangfoldloven  

Lovens formål er at naturen med dens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og 

økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for 

menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden. Tiltaket skal vurderes ut fra 

naturmangfoldloven av 19. juni 2009 § 7 og §§ 8-12.  

  

Kulturminneloven  

Virkninger tar utgangspunkt i kulturminnelovens definisjon av kulturminner og kulturmiljøer. 

Planarbeidet forutsetter å avklare eventuelle konflikter med kulturminner og kulturmiljøer. 

Dersom tiltaket kommer i konflikt med automatisk fredede kulturminner, må 

kulturminnemyndighetene ta stilling til eventuell dispensasjon fra den automatiske fredningen. 

Undersøkelsesplikten i henhold til § 9 blir ivaretatt gjennom konsekvensutredningen.  

  

Vannressursloven  

Tiltakshaver vurderer det slik at det aktuelle tiltaket ikke vil påvirke forholdene i vassdraget i en 

slik grad at det må søkes om tillatelse fra Norges vassdrags – og energidirektorat (NVE) med 

hjemmel i vannressursloven.  
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Folkehelseloven  

Tiltaket skal belyses ut fra Folkehelseloven kap. 3 om miljørettet helsevern. Miljørettet helsevern 

omfatter de faktorer i miljøet som til enhver tid direkte eller indirekte kan ha innvirkning på 

helsen. Disse omfatter blant annet biologiske, kjemiske, fysiske og sosiale miljøfaktorer.   

  

Øvrig lovverk  

Det er ikke kjent at tiltaket må belyses i forhold til eller vil kreve tillatelse etter annet lovverk.  

Det antas at sektormyndighetene i forbindelse med høringen av konsekvensutredningen i så fall 

vil informere tiltakshaver om dette. 

 

 

 

10. REFERANSEALTERNATIVET/ 0-ALTERNATIVET  

Referansealternativet/0-alternativet er sammenligningsgrunnlaget og tar utgangspunkt i dagens 

situasjon, i tillegg til å ta hensyn til eventuelt andre vedtatte tiltak som er i gang eller har fått 

bevilgning.  

 

0-alternativet vil bli omtalt i konsekvensutredningen.  0-alternativets konsekvenser for miljø og 

samfunn vil bli beskrevet. For enkelte tema kan det være aktuelt å da peke på at inngrepet og 

belastingen da vil komme et annet sted (med mulig økt konflikt/belasting). 

 

Forslaget til reguleringsplan vil for alle utredningstema bli vurdert opp mot 0-alternativet.  

 

 

11. PROBLEMSTILLINGER OG UTREDNINGSBEHOV 

I henhold til forskrift om konsekvensutredninger skal planprogrammet være tilpasset omfanget og 

nivået på planarbeidet. Programmet skal beskrive miljøforhold og naturressurser som blir berørt, 

samt tiltakets eventuelle konsekvenser for miljø og samfunn. Det skal angis hvilke utredninger 

som anses nødvendige for å gi et godt beslutningsgrunnlag. 

 

Nedenfor følger en oversikt over relevante problemstillinger, kjent kunnskap og en vurdering av 

utredningsbehov knyttet til skianlegget. Dette gjelder innenfor planområdet, men også i tiltakets 

influensområde. 

 

Avbøtende tiltak blir vurdert gjennom konsekvensutredningen. 

 

Temaer og problemstillinger som anses som viktige for planarbeidet er listet opp nedenfor. Dette 

henger sammen med og fanges opp av forhold som skal utredes og/eller beskrives jf. kap. 12.1 

og 12.2. 

 

Tema som antas å ha innvirkning på viktige miljø- og samfunnsforhold og som skal utredes 

særskilt omfatter: 

• Landskapsbilde 

• Kulturminner og kulturlandskap 

• Naturmiljø 

• Friluftsliv og nærmiljø 

• Naturressurser/landbruk 

• Trafikk– adkomst og parkering til skianlegget 
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11.1 Miljø  

11.1.1 Landskapsbilde 

Eksisterende situasjon 

Landskapet er består i all hovedsak i dag av skogområder og noen myrpartier. Området er kupert 

der Bjønnlihaugen er planområdets høyeste punkt med sine 388 moh. Terrenget heller i hovedsak 

mot nordvest og kommunekoia ligger på ca. 310 moh. 

 

 

Figur 6 Utklipp fra Innlandsgis1 som viser ortofoto med høydekoter over område 

 

Mulige virkninger 

Landskapet vil bli påvirket av etableringen av et skianlegg med planlagte aktiviteter. 

Området ligger lite eksponert til med tanke på fjernvirkning fra «tyngdepunktet» innenfor Odal 

skipark og mot Sand sentrum. 

 
1 www.innlnadsgis.no 

 

Bjønnlihaug

Kommune-

koia
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Utredningsbehov og metodebeskrivelse 

Det vil bli lagt vekt på å utrede og dokumentere tiltakets landskapsmessige visuelle konsekvenser 

etter etablering av Odal skipark. Det vil bli brukt 3D modell for studier av virkninger av tiltaket.  

Tiltakets konsekvenser for landskapet synliggjøres i fjernvirkning og i nærvirkning. Temaet vil 

utredes gjennom planarbeidet og metoden i Statens vegvesens håndbok V712 benyttes i stor 

grad ved fastsetting av verdi og omfang. 

 

11.1.2 Kulturminner og kulturmiljø 

Eksisterende situasjon 

Søk i Riksantikvarens database Askeladden2 og Innlandsgis viser ingen registrerte kulturminner 

innenfor eller i nærheten av planområdet. Det er kun registrert SEFRAK-bygg i tilknytning til Sand 

sentrum. 

 

 

Figur 7 Utklipp fra www.innlansdsgis.no – temakart kulturvern 

 

Mulige virkninger 

Dersom det er kulturminner innenfor planområdet, vil disse kunne bli påvirket av ett eller flere 

tiltak innenfor skiparken.  

 

Utredningsbehov og metodebeskrivelse 

Innlandet Fylkeskommune må vurdere om området må undersøkes jf. undersøkelsesplikten i 

henhold til kulturminnelovens § 9. Temaet vil bli vurdert i planarbeidet. Temaet vil utredes 

 
2 https://askeladden.ra.no/  



Rambøll - DETALJEREGULERING AV ODAL SKIPARK 

 

 

   

  

 

17/21 

gjennom planarbeidet og metoden i Statens vegvesens håndbok V712 benyttes i stor grad ved 

fastsetting av verdi og omfang, dersom det gjøres funn av kulturminner innenfor planområdet. 

 

11.1.3 Naturmangfold 

Eksisterende situasjon 

Naturmiljø er ikke kartlagt eller dokumentert innenfor planområdet. Gjennom søk i tilgjengelige 

databaser (Miljødirektoratets naturbase3 og Innlandsgis) viser at det innenfor planområdet er 

registrert følgende: 

▪ Art av stor forvaltningsinteresse: Gubbeskjegg. Arten er registrert ved Høymyra og 

finnens på gjensatt eldre gran i hogstfelt med blåbærskog. 

▪ En sterk truet art: Gaupe.  

 

Rett sør for planområdet er det registrert en viktig naturtype. 

▪ Lokalt viktig: Svarttjern. Dette er en skogsdam med yngling av amfibier. 

 

 

 

Figur 8 Utklipp fra Miljødirektoratets naturbase4 

Mulige virkninger 

Fremtidig skianlegg planlegges i området med en arter av stor forvaltningsinteresse og en sterk 

truet art. 

 

Utredningsbehov og metodebeskrivelse 

Det skal gjennomføres en feltbefaring. Både eventuelle naturverdier og fremmede arter som kan 

spres i forbindelse med tiltak skal kartlegges. Temaet utredes og metoden i Statens vegvesen sin 

håndbok V712 benyttes i stor grad ved fastsetting av verdi og omfang. Tiltaket vil også bli vurdert 

ut fra naturmangfoldloven av 19. juni 2009 § 7 og §§ 8-12. 

 

 
3 ) https://kart.naturbase.no/  

4 https://kart.naturbase.no/ 
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11.1.4 Avrenning / Overvannshåndtering 

Eksisterende situasjon 

Med unntak Sandbekkvegen er det ikke utført tiltak innenfor området som påvirker avrenningen i 

området.   

 

Mulige virkninger 

Etablering av tiltak med harde flater fører til større risiko for avrenning. I forbindelse med 

reguleringsplanen må det planlegges for overvannshåndtering innenfor planområdet.   

 

Utredningsbehov 

Eventuell avrenning fra skiparken skal håndteres og løses i planprosessen og avbøtende tiltak 

sikres gjennom planarbeidet. Det skal utarbeides en egen overvannsplan i tilknytning til 

reguleringsplanen. 

 

11.1.5 Flom og skredfarer 

Eksisterende situasjon 

Høymyrbekken renner vest i planområdet. Den renner delvis på vestsiden og østsiden av 

Sandbekkvegen. Høymyrbekken renner ut i Sandbekken sør for kommunekoia. Sandbekken følger 

Sanbekkvegen nord og nedover og har sitt utløp i Råsen, nord-vest for Sand sentrum (Figur 9). 

 

I innlandsgis, i kartet over flomveger og aktsomhetsområder for flom vises også Sandbekken øst 

for Høymyrbekken, innenfor planområdet (Figur 10). 

 

Det er ikke registrert aktsomhetsområder for skred innenfor planområdet. Sør for Svarttjern er 

det registrert tre aktsomhetsområder for snøskred. Disse har ingen betydning for dette 

planarbeidet (Figur 11). 

 

 

Figur 9 Utklipp fra NVEs elvenettsdatabase ELVIS5  

 

  

Figur 10 Utklipp fra Innlandsgis, flomveger og 

aktsomhetsområder for flom6 

 
5 https://temakart.nve.no/link/?link=elvenett 

6 https://geocortex3.innlandsgis.no 
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Figur 11 Utklipp fra Innlandsgis, aktsomhetskart for snø skred .

Mulige virkninger

Ved en flomsituasjon kan vannføringen i bekkene gjennom planområdet blir større i perioder.
Tiltakene som gjennomføres skal ikke føre til nye vannveger og økt avrenning fra området.

Utredningsbehov
Temaet vurderes gjennom planarbeidet .

11.1.6 Naturressurser / Landbruk
Eksisterende situasjon
Det er i all hovedsak skog innenfor planområdet. Søk i NIBIOs database Kilden 7 og Innlandsgis,
tema AR5 , viser bonitetsinformasjon for området. Skogen innenfor planområdet er registrert med
lav og middels bonitet. Noen mindre arealer er registrert med sær s høg bonitet eller uproduktiv

skog.

7 https://kilden.nibio.no
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Figur 12 Utsnitt av bonitetskart. Hentet fra Innlandsgis. 

 

Mulige virkninger 

Ved omdisponering av området vil det langsiktige produksjonspotensialet reduseres for områdene 

benyttet skiparken. Arrondering og drift for landbrukseiendommer kan bli påvirket, som kan 

medføre ulemper for drift av landbrukseiendommene. 

 

Utredningsbehov og metodebeskrivelse 

Det må ses på konsekvensene for landbrukseiendommene og evt. beitenæringene. Basert på 

bonitetskartene settes det opp et arealregnskap for beslaglagt areal innenfor de ulike bonitetene, 

påvirkningen for skogsdrift/LNF ved en eventuell omregulering fra LNF til skianlegg blir vurdert i 

konsekvensutredningen. 

 

 

11.2 Samfunn 

11.2.1 Friluftsliv og nærmiljø 

Eksisterende situasjon 

Det ligger flere stier innenfor planområdet, blant annet en sti over Bjønnlihaugen. På Ut.no/kart8 

er det registrert en turløype fra Kommunekoia til Ekkornholsætra og videre til Viksætra og 

Granmyra. Den aktuelle løypa ligger også i Innlandsgis, tema friluftsliv. Nord-Odal kommune har 

kartlagte og verdsatte friluftsområder i kommunen. Et stort område er kartlagt som svært viktig 

friluftsområde, Sognkjølen. Sognkjølen er et stort friluftsområde vest for Sand sentrum og 

planområdet. Området er tilrettelagt med omfattende stinett og et omfattende skiløypenett. Gode 

jaktmuligheter. Skisporet9 viser oppkjørte skispor og langrennsløyper i området. På deler av dette 

området bygges det i dag vindkraftverk.  

 

  

Figur 13 Utsnitt fra Innlandsgis10, temadata friluftsliv 

 
8 https://ut.no/kart#14.41/60.36012/11.51912  

9 Kart skisporet.no 

10 www.innlandsgis.no  
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Figur 14 Skiløyper i området. Kilde: Skiporet.no 

 

Mulige virkninger 

I forbindelse med utbyggingen av vindkraftverkene er det behov for omlegging av dagens 

løypenettet. Som en kompensjon for tapte løyper skal Odel Skipark anlegges. Planforslaget skal 

legge til rette for denne skiparken. Planforslaget vil ikke forringe eksisterende skiløypenett 

ytterligere, men legge til rette for økt tilrettelegging for friluftsliv og aktiviteter ved 

Bjønnlihaugen. 

 

Utredningsbehov 

Temaet vil bli omtalt i planbeskrivelsen. 
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11.2.2 Trafikk – adkomst til skiparken 

Eksisterende situasjon 

Adkomst til og fra området går i dag via Sandbekkvegen eller via Bjønnlivegen. I forbindelse med 

Vindkraftanlegget er Sandbekkvegen opprustet og breddeutvidet. Det er i dag mulighet for at 

noen få biler kan parkere ved Kommunekoia. 

 

Mulige virkninger 

Adkomsten til Odal skipark planlegges via Sandbekkvegen. Etableringen av en skipark med 

aktiviteter både sommer og vinter vil medføre noe økt trafikk langs vegen og behov avkjørsel og 

parkeringsplasser. 

 

Utredningsbehov og metodebeskrivelse 

Tiltakets konsekvenser for transport og trafikk utredes gjennom konsekvensutredningen. 

Trafikksituasjonen beskrives for dagens situasjon, det vurderes/beregnes ny trafikk på vegen, 

både ved daglig bruk av skianlegget og ved større arrangementer. Fysiske løsninger iht. gjeldende 

normaler innarbeides i planforslaget. Eventuelle avvik redegjøres for og begrunnes. 

 

 

11.2.3 Barn og unges interesser 

Eksisterende situasjon 

Barn og unge bruker området innenfor plangrensen i svært liten grad i dag.  

 

Mulige virkninger 

Tiltaket vil få positive virkninger for barn og unge ved økt tilrettelegging for aktiviteter både 

sommer og vinter. Området kan benyttes både til organisert og uorganiserte aktiviteter. 

 

Utredningsbehov 

Det anses ikke som nødvendig med ytterligere utredninger av dette temaet, enn det som 

behandles under kap. 12.2.1 og 12.2.2. 

 

11.3 Samfunnssikkerhet og beredskap 

Det skal utarbeides en risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) i henhold til hovedprinsippene i Veileder 

for Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging, 2017 (DSB). ROS-analysen vil ligge som 

vedlegg til planbeskrivelsen med konsekvensutredning. 

 

Risiko knyttes til uønskede hendelser, det vil si hendelser som i utgangspunktet ikke skal 

inntreffe. Økt aktivitet og tilrettelegging innenfor området kan medføre større risiko innenfor ulike 

temaer. Konsekvensene av de uønskede hendelsene beskrives i forhold til personskade, 

miljøskade og skade på eiendom med mer. 
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12. REGULERINGSPLAN 

Plantype 

I samråd med kommunen skal det utarbeides en detaljreguleringsplan. Plantypen legger ingen 

binding på detaljeringen av planen. 

 

Aktuelle reguleringsformål 

Det vil bli utarbeidet reguleringsplan med tilhørende reguleringsbestemmelser for tiltaket. 

 

Arealbruk under og etter endt mottak avklares gjennom planarbeidet, men naturlig 

reguleringsformål (PBL §12-5) her kan være:  

 

Bebyggelse og anleggsformål: 

• Skianlegg 

 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur: 

• Kjøreveg 

• Annen veggrunn 

• parkering 

 

Landbruks-, natur- og friluftsområder samt reindrift:  

• Landbruks-, natur og friluftsområder 

 

Behovet for å regulere andre formål og hensynssoner vurderes gjennom planprosessen.. 

 

 

Planmateriale 

Planforslaget skal tilfredsstille kravene til en reguleringsplan iht. plan- og bygningsloven § 12-1 og 

bestemmelsene i forskrift om kart, stedfestet informasjon, arealformål og kommunalt planregister 

(kart- og planforskriften). 

 

Kommunens eventuelle maler og veiledere legges til grunn for planarbeidet. 

 

 

 


