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1 Generelle bestemmelser og retningslinjer
1.1 Krav om reguleringsplan
(§11-9 nr. 1)
1) For følgende områder skal det vurderes å lage områdereguleringsplan før detaljregulering.
Områdereguleringsplanen kan avgrenses til de enkelte delområdene eller naturlig avgrensing
mot veg, vassdrag eller annen bebyggelse. Krav om vurdering av områderegulering gjelder
for følgende områder:

-

N1 Pellerviken, Brumunddal. Behov for å avklare helhetlige løsninger for
næringsbebyggelse med veger, gang-sykkelveger og grønnstruktur som bindeledd
mellom boligområder og Mjøsa, samt byggehøyder og tomteutnyttelse. Annen
arealbruk enn næring kan vurderes i områdene nær boligområdet i Granerudvegen med
hensyn til bomiljø.

-

N2 Dæhlie, Brumunddal. Behov for å avklare helhetlige løsninger for næringsbebyggelse
med veger, gang-sykkelveger og grønnstruktur, byggehøyder og tomteutnyttelse.

-

AB1 Granerudjordet, Brumunddal. Behov for å avklare helhetlig plan for ny
bybebyggelse med gater, fortau og grønnstruktur som bindeledd mellom bysentrum og
Mjøsa.

-

AB2 Strand, Brumunddal. Behov for å avklare helhetlig plan for ny bybebyggelse med
gater, fortau og grønnstruktur som bindeledd mellom bysentrum og Mjøsa.

-

Globus-området, Brumunddal. Omforming fra eksisterende erverv til bybebyggelse med
blandet arealbruk, gater, fortau og grønnstruktur.

-

Moelv sentrum sør. Omforming til bybebyggelse langs Storgata med tilliggende
næringsområder.

-

N7 Sanda, Moelv. Boliger og næring må ses i sammenheng med utbygging av E6 for å
sikre god utnyttelse av hele området.

-

Fritidsbebyggelse i Ringsakerfjellet. For å sikre helhetlig forvaltning og vurdering av
større, sammenhengende områder for fritidsbebyggelse. Dette gjelder bl.a. FB15
Revhibakkmyra, FB10 Nybu, FB7 Kroksjølia og FB5-6 Lauvlia.

2) Reguleringsplan kreves for alle områder vist som framtidig bebyggelse og anlegg,
samferdselsanlegg og infrastruktur i kommuneplankartet, vist med R i plankartet.
3) For øvrig vil det kreves regulering for gjennomføring av større bygge- og anleggstiltak og
andre tiltak som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, jf. plan og bygningslovens
§ 12-1 i samsvar med retningslinjene nedenfor.
Retningslinjer for krav om reguleringsplan
a) Reguleringsplan etter § 12-1 kreves der det etter kommunens skjønn er snakk om større tiltak
som sammen eller hver for seg;
-

Kan få vesentlig betydning for omgivelsene,
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-

berører mange interessenter,

-

kan ha betydning for nasjonale interesser eller nasjonal politikk,

-

kan være i strid med kommunens vedtatte mål og prioriteringer,

-

trenger nærmere dokumentasjon, vurdering og avklaring i henhold til bestemmelser om
estetikk, arkitektur og byform.

b) Det kreves ikke reguleringsplan for ny bebyggelse forutsatt at forholdet til transportnett og
annet lovverk er ivaretatt, (§11-10 nr 1) og følgende forutsetninger er til stede:
-

Tiltaket skal ikke medføre vesentlig virkninger for miljø og samfunn og vernehensyn skal
være avklart.

-

Byggetiltaket skal ligge i eksisterende utbygd område eller innpasses i en bestående
struktur.

-

Ny bebyggelse skal tilpasse seg bestående bygninger når det gjelder bygningshøyde,
volum og grad av utnytting.

-

Ny bebyggelse skal kunne benytte eksisterende adkomst/avkjøring, infrastruktur og
transportsystem.

Mindre boligområder kan tillates uten reguleringsplan forutsatt at vilkårene ovenfor er
oppfylt og i tillegg:
-

Boligområdet har ca 10 boliger eller færre.

-

Det foreligger samlet situasjonsplan for hele området før deling/utbygging.

-

Hvis kommuneplanens krav til lekeplassdekning ikke er oppfylt, skal det være
tilfredsstillende uteoppholdsareal til hver enkelt bolig, eller situasjonsplan/tomtedeling
skal sikre tilfredsstillende felles uteoppholdsareal/lekeplass som er romslig og gir plass til
barns lek og aktivitet jfr bestemmelser og retningslinjer om arealer for lek og rekreasjon.

c) Mindre byggearbeider knyttet til bestående bygning kan tillates etter ordinær byggesøknad.
d) Det kreves ikke reguleringsplan for deling og tiltak for å sikre eller gi tilgang til offentlige
friområder.
e) I reguleringsplaner skal det fastlegges om veger og grønne områder i nye boligområder skal
være offentlig eller privat jfr vedlagt retningslinjer for regulering av veger og grønne områder
i nye boligområder.
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1.2 Forholdet til eldre reguleringsplaner
(§ 1-5)
1) Tidligere vedtatte reguleringsplaner (og bebyggelsesplaner) viser mer detaljert arealbruk enn
kommuneplanen, og skal fortsatt gjelde i den grad de ikke er i strid med overordnede
prinsipper i kommuneplanens arealdel.
Retningslinjer om kommuneplanens forhold til eldre planer
a) Reguleringsplanene skal legges til grunn ved enkeltsaker såfremt det ikke har vært
kommuneplanens hensikt og aktivt endre arealbruk. Regulering av veger, fellesområder,
grønnområder, innslag av annen arealbruk enn hovedformålet etc. i reguleringsplan mm skal
gjelde. Det samme gjelder bestemmelser om arealbruk, utforming, grad av utnytting etc. i
regulerte områder.
b) Ved tiltak i områder for næringsbebyggelse, forretninger, tjenesteyting og fritids- og
turistformål bør eldre reguleringsplaner og tidligere kommuneplan tas med i vurderingen i
tilfeller der det er tvil om konsekvensen av endringer fra ervervsområder (PBL 1985) til nye
formål (jfr PBL 2008).

1.3 Utbyggingsavtaler
(§ 11-9 nr. 2, 17-1, 17-2 og 17-3)
1) Inngåelse av utbyggingsavtale vil kunne være en forutsetning for utbygging av areal som i
kommuneplanens arealdel er avsatt til bebyggelse og anlegg, samferdselsanlegg og
infrastruktur, samt forsvaret.
2) Behov for utbyggingsavtale vurderes gjennom reguleringsplanprosess.
3) Utbyggingsavtaler kan omfatte organisatoriske tiltak, finansielle tiltak og tiltak som framgår
av bestemmelsenes punkt 1.4. og vedlegg 4, «Forutsetninger for bruk av utbyggingsavtaler i
Ringsaker kommune». Det kan gjelde tiltak innenfor planområdet og nødvendige tiltak
utenfor planområdet som forutsetning for utbygging, samt avklaring av rettigheter til grunn.
4) Hovedprinsippet er at utbygger/grunneier besørger eller bekoster tilrettelegging av
nødvendig intern og ekstern teknisk og grønn infrastruktur, samt andre nødvendige tiltak
innenfor lovens krav om nødvendighet og forholdsmessighet.
Retningslinjer for utbyggingsavtaler
a) Forutsetninger for bruk av utbyggingsavtaler i Ringsaker kommune, vedlegg 4, er
retningsgivende for Ringsaker kommunes arbeid med utbyggingsavtaler.
b) De fysiske realitetene som innhold og kvalitet avklares i kommunal arealplan og
gjennomføring sikres ved utforming av rekkefølgebestemmelser.
c) Utbyggingsavtale regulerer gjennomføringen av kommunal arealplan ved å avklare partenes
rettigheter og plikter, herunder hvem som skal finansierer tiltak og stå for gjennomføringen.
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1.4 Rekkefølgekrav og krav til teknisk infrastruktur
(§ 11-9 punkt 3 og 4, §§ 27-1, 27-2, 30-6)
1) Utbygging kan ikke finne sted før nødvendig teknisk og grønn infrastruktur er etablert, eller
er sikret at vil bli etablert. Dette omfatter blant annet:
-

-

Kjøreveg, parkering, trafikksikkerhetstiltak, holdeplass, mulighet for varelevering og
søppelhåndtering (jf teknisk forskrift)
Gang- og sykkelveg, der slik veg er vist på plankartet.
Løsning for gående og syklende i retning/til areal for lek og rekreasjon, overordnet
grønnstruktur, barnehage, skoler, nærbutikk, holdeplass og sentrum (sentrum er aktuelt
for Brumunddal og Moelv).
Anlegg for vann, avløp, overvann og vann for brannslokking og for el- og
telekommunikasjon.
Areal for lek og rekreasjon.
Miljø- og kulturtiltak (støyskjerming, miljøoppfølgingsprogram, kvalitetstiltak i byrom og
parker, bevaring av bebyggelse/miljø, kulturminner med videre)

2) Reguleringsplaner skal redegjøre for håndteringen av overvann og sikre arealer for dette.
3) I reguleringsplaner skal det avklares om det er nødvendig med rekkefølgekrav for å sikre at
reguleringsplanen får de kvaliteter som er nødvendig for oppnåelse av overordnede
målsettinger.
4) Fritidsbebyggelse har tilknytningsplikt til offentlig vann- og avløpsanlegg, jfr. Plan- og
bygningslovens bestemmelser i § 27-1 andre til fjerde ledd og § 27-2 andre til fjerde ledd.
5) Utbygging i områdene FB2 Grunnåsen, FB3 -FB4 Ljøsheim og FB5-FB6 Lauvlia kan ikke tillates
før det er ført vann- og avløpsanlegg fram til områdene med tilknytning til offentlig vann- og
avløpsnett.
6) Inntil framtidig trasé for Dovrebanens dobbeltspor mellom Hamar og Brumunddal er avklart,
tillates ikke regulering og/eller utbygging av følgende områder:
- I F3 Forretningsområde ved Stela, Brumunddal, tillates ikke fradeling eller tillatelse til tiltak.
- For B8 boligområde på Jessnes kan ikke reguleringsplan godkjennes for den delen som
består av skogareal og ligger nord/vest for veg gjennom området. Området sørøst for veg,
«Hullemannsstallen», kan reguleres til boligformål og bygges ut.
Retningslinjer for teknisk infrastruktur
a) Kommunens vegnormaler legges til grunn ved utforming av veger, gater, fortau, gangsykkelveger, turveger etc.
b) Vegvesenets håndbok 017 Veg og gateutforming legges til grunn ved tiltak knyttet til riks- og
fylkesveger.
c) Ved regulering av fritidsbebyggelse i fjellet vil kommunen vurdere rekkefølgekrav om
utbygging av gang- og sykkelveg og andre trafikksikkerhetstiltak langs tilførselsveger.
Finansiering forutsettes avklart i utbyggingsavtaler.
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d) Ved avgjørelse av hva som er nødvendig, må tiltaket ha direkte saklig sammenheng med
planen. Tiltaket må fylle behov som oppstår eller dempe en ulempe som skapes for
omgivelsene. Rekkefølgebestemmelser bør avklare mulighet for trinnvis etablering av tiltak
og må avklare tidspunkt for når området kan tas i bruk til bygge- og anleggsformål. Ved tvil
om hva som er nødvendig eller rimelig krav til infrastruktur, gir kommunen en begrunnet
vurdering der det legges vekt på løsninger som gir bærekraftig utvikling til beste for den
enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner, og sikrer oppdatert/framtidsrettet standard i
nye byggeområder.

1.5 Senterstruktur og lokalisering av handel
(§§11-9 punkt 5 og 11-10)
1) I kommune-/kommunedelsentra (Brumunddal og Moelv) tillates alle typer detaljvarehandel
og tjenesteyting. Kjøpesentre med mer enn 3000m2 bruksareal tillates innenfor planavklarte
sentrumsområder i Brumunddal og Moelv.
2) I lokalsentra Nydal, Stavsberg/Olrud, Jessnes, Mesnali, Sjusjøen sentrum, Næroset, Brøttum,
Stavsjø, og Tingnes tillates etablert handel og tjenesteyting tilpasset lokalt behov.
I Nybygda, Byflaten, Gaupen, Åsmarka og Lismarka kan det tillates nærbutikk for handel med
mat og drikke og nærservice tilpasset lokalt behov.
3) I turiststedene (Sjusjøen sentrum, Mesnali, Næroset og Tingnes) kan handel, kultur og
tjenesteyting for turistnæringen tillates i tillegg til lokalsenterfunksjoner.
4) Detaljvarehandel med plasskrevende varer skal primært lokaliseres innen sentrumsområder
og bybebyggelse i Brumunddal og Moelv eller i forretningsområder i Moelv, Brumunddal,
Rudshøgda, Nydal og Olrud/Arnkvern.
5) For lokalsentra og nærbutikk som ikke er vist i kommuneplankartet, skal områdene avklares
gjennom reguleringsplaner eller kommuneplanrevidering. Avgrensning av planområdet bør
avgjøres på bakgrunn av medvirkningsprosesser i lokalmiljøet.
Retningslinjer for senterstruktur og lokalisering av handel
a) Brumunddal og Moelv bør fremmes som kommune-/ og kommunedelsentre i kommunen.
Disse to byene skal være ledende på handel og service.
b) Som supplement bør lokalsentra og nærbutikk/nærservice utvikles for å styrke lokal identitet
og tilhørighet og redusere samfunnets samlede transportbehov i en kommune med store
avstander. Nærbutikk er dagligvare, dvs handel med hovedvekt på mat og drikke. Nærservice
er tjenesteyting i mindre virksomheter og i selvstendige enheter som kan etableres i
sammenheng med nærbutikk. Eksempler er frisør, kafe, bakeri og blomster.
c) I lokalsentra tillates handel, kultur, tjenesteyting, og nærservice tilpasset lokalt behov jfr også
SMAT II (2009).
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d) Kommunen er innstilt på å vurdere etableringer av nærbutikker og nærservice med lokalt
marked på mindre steder enn definerte lokalsentra (jfr SMAT) når tiltaket vurderes å kunne
føre til redusert transportbehov.
e) Det vises ellers til retningslinjer i samordnet miljø- areal- og transportplan for Hamarregionen
(SMAT) og til rikspolitisk bestemmelse for kjøpesenteretablering.

1.6 Energi, klima og fjernvarme
(§ 11-9 punkt 3)
1) Tilknytningsplikt til fjernvarme gjelder slik det fremgår av vedlagte bestemmelse i vedlegg 3.
Retningslinjer for energi og klima
a) Målsettinger og tiltak i gjeldende kommunedelplan for klima og energi legges til grunn i
reguleringsplaner.
b) For ny bebyggelse bør det etableres energiløsninger med bruk av fornybare energikilder. I
utbyggingsavtaler for ny bebyggelse eller for større ombygging/rehabilitering kan det settes
krav til vannbåren varme, krav til energieffektivitet, krav om bygging av lavenergiboliger,
passivhus eller plusshus, samt krav om bruk av solfangeranlegg eller grønne tak.

1.7 Byggegrense langs vassdrag (Forbud mot tiltak langs vassdrag)
(§11-11 nr 5, jfr. § 1-8 siste ledd)
1) I 100-metersbeltet langs vassdrag skal det tas særlig hensyn til natur- og kulturmiljø,
friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser.
2) Byggegrenser langs vassdrag gjelder alle arealbruksformål i planen. Avstandskravene i punkt
3 og 4 gjelder ikke for områder hvor arealbruk og byggegrenser mot vassdrag er avklart i
reguleringsplan.
3) Tiltak etter pbl § 1-6 første ledd kan ikke settes i verk nærmere vassdrag enn 50 meter langs
Mjøsa, Stavsjøen, Næra, Sør-Mesna, Nord-Mesna, Sjusjøen, Ljøsvatnet, Kroksjøen, Aksjøen,
Grunna, Øyungen, Brumundsjøen, Brumunda, Moelva, Mesna, Åsta og Flakstadelva. Dette
gjelder også bekkelukking. Dette er likevel ikke til hinder for fradeling ved innløsning av
bebygd festetomt.
4) I avstand fra 50-100 m langs nevnte vassdrag kan det tillates tiltak etter pbl § 1-6 første ledd,
forutsatt at:
- tiltaket er knyttet til eksisterende bygninger og anlegg,
-tiltaket ikke medfører reduksjon i bredden på det frie arealet langs vassdraget,
- tiltaket ellers er i samsvar med gjeldende arealbruksformål ,
- tiltaket ikke er strid med andre nasjonale eller regionale interesser.
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5) Avstand måles i horisontalplanet fra strandlinjen langs sjøer og elver ved regulert maksimum
vannstand eller gjennomsnittlig flomvannstand.
Retningslinje og byggegrense langs vassdrag
a) Tiltak etter pbl § 1-6 gjelder f. eks. oppføring, riving, endring, endret bruk og andre tiltak
knyttet til bygninger, konstruksjoner og anlegg, samt terrenginngrep og opprettelse og
endring av eiendom. For detaljerte bestemmelser om hvilke tiltak som omfattes av forbudet
vises det til angitte bestemmelser i pbl. (§1-6 første ledd) Mindre fasadeendringer er ikke
omfattet av forbudet. I hht pbl §20-3 er mindre fasadeendringer tiltak som ikke fører til at
bygningens karakter endres, samt tilbakeføring av fasade til tidligere dokumentert utførelse.
b) Tiltak mellom 0-50 m (i 100-metersbeltet) krever at dispensasjon må være gitt før
byggesøknaden kan behandles og tiltak gjennomføres.
c) Tiltak i en avstand fra 50 – 100 m (i 100-metersbeltet) som er i samsvar med bestemmelsen
1.7 punkt 4), kan tillates/gjennomføres uten dispensasjonsbehandling, dersom tiltakene
innebærer en naturlig utvikling av de tiltakene som allerede er etablert. Tiltakene kan ikke
medføre en begrensing i allmenne interesser i området. Dette innebærer f.eks. at nye
bygninger, konstruksjoner, anlegg eller terrenginngrep som ligger nærmere vassdraget enn
eksisterende hovedbygninger vil kreve dispensasjon, mens tiltak som ligger på linje med eller
lenger unna vassdraget kan tillates uten dispensasjon fra denne bestemmelsen. Tilbygg som
vender vekk fra vassdraget vil ikke kreve dispensasjon, mens tilbygg som vender mot
vassdraget vil kreve dispensasjon i forhold til denne bestemmelsen. Ved tvil skal det legges
fram søknad om dispensasjon.
d) Kravet om at det skal tas særlig hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre
allmenne interesser gjelder alle vann, elvestrekninger, bekker med helårs vannføring og
dammer med naturlig tilsig. Nødvendig hensyn til natur- og kulturverdier og andre allmenne
interesser skal avklares på hensiktsmessig måte.
e) Strandområder langs de større sjøer og vassdrag bør i størst mulig grad gjøres tilgjengelig for
allmennheten. Det bør tilrettelegges flere adkomster og turveier ned til og langs strandsona,
og større sammenhengende strandområder bør tilrettelegges for allmennheten.
f)

Innhengning/gjerder rundt bebyggelse bør ikke tillates i strandsonen innenfor 20 meter fra
høyeste regulerte vannstand (HRV).

g) Av hensyn til visuell opplevelse, biologisk mangfold, forurensning og erosjon bør det beholdes
et variert, stedegent, naturlig vegetasjonsbelte langs vassdragene. Vegetasjonsbeltene kan
ha varierende bredde og tilpasses de naturgitte forholdene i strandsona.

1.8 Universell utforming
(§11-9 nr 5)
1) I kommuneplanperioden skal det opparbeides lekeplass med universell utforming i
Brumunddal og Moelv, i eller nær sentrum.
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2) Ved opparbeiding av friområde på Strandsagtomta ved Brumunddal skal det anlegges
badeplass med tilrettelegging for rullestolbrukere.
3) I Brumunddal skal forbindelsen mellom sentrum, bussholdeplass og jernbanestasjon
opprustes med universell utforming.
Retningslinjer for universell utforming
a) Det bør aktivt legges til rette for fortetting i sentrale deler av byene Moelv og Brumunddal
fordi det vil bidra til å øke andelen boliger med nærhet og tilgjengelighet til service,
tjenestetilbud og kollektivtransport.
b) I alle arealplaner bør en særskilt redegjørelse for forholdet til krav om universell utforming
med oversikt over eventuelle utfordringer følge saken til offentlig ettersyn/høring. Hensikten
er å sikre grunnlag for god dialog om universell utforming tilpasset den aktuelle
plansituasjon.
c) Innen kommunen bør det være et utvalg av frilufts- og rekreasjonsområder med universell
utforming og tilgjengelighet for alle.

1.9 Arealer for lek og rekreasjon
(§ 11-9 nr. 5)
1) I boligområder skal det legges til rette for gode utendørs leke- og oppholdsarealer til bruk for
barn og voksne. Arealene skal ha skjermet og solrik beliggenhet, god tilgjengelighet og gi
mulighet for ulike typer lek, opphold og aktivitet. Offentlige, private og felles nærlekeplasser
og uteoppholdsarealer skal opparbeides samtidig med utbygging av boligene i området jfr
krav i kap 1.4.
2) Følgende skal legges til grunn:
-

Strøkslekeplass på 4-5 daa, og/eller tilgang til tursti, elvepromenade eller annen
grønnstruktur innen maksimalt 500m avstand.

-

Kvartalslekeplass på ca. 2 daa og/eller tilgang til uteoppholdsarealer i park, lekegate,
gatetun gågate, torg innen maks avstand 150 m.

-

Nærlekeplass, min. 150 m2, maks avstand 50 m og/eller tilgang til uteoppholdsareal i
offentlig område innen samme avstand.

3) Det skal legges til grunn inntil 400 boliger for hver strøkslekeplass, inntil 200 boliger for hver
kvartalslekeplass og inntil 25 boliger for hver nærlekeplass.
4) For små boligområder kreves ikke strøkslekeplass. For boligområder med mindre enn 10
boliger og for boliger i spredtbygde strøk kan kravene til lekeplass reduseres. Lekemuligheter
på egen tomt og ellers i nærområdet tas med i vurderingen av behovet for lekeplass.
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Retningslinjer for arealer til lek og rekreasjon
a) Ved fortetting skal egnet uteareal forstås slik at hver tomt/bolig skal ha tilgang til eget eller
felles uteoppholdsareal på minimum 150m2, tilsvarende kommunens bestemmelser om
nærlekeplass. Normalt skal arealet ligge på eller i flukt med bakkeplan.
b) For å ivareta større barn bør det ved fortetting, sikres plass til ballspill på felles areal dersom
det ikke er kvartalslekeplass eller strøkslekeplass i nærområdet. I slike tilfeller bør felles areal
være 350-500m2. Trafikksikker adkomst, gårdsplass, lekegate, eller gatetun med lite trafikk
kan inngå i felles lekearealer for større barn forutsatt at konflikt med parkerte biler
forebygges.
c) Ved fortetting i sentrumsområder i Brumunddal og Moelv kan arealer på tak godkjenne som
lekeareal. Krav om felles private uteoppholdsarealer kan utelates forutsatt at det er egnede
og trafikksikre uteoppholdsarealer i offentlig miljø (lekeplass, park, gågate, lekegate,
gatetun, plass, torg etc). Ved fortetting med boliger i sentrumsområder kan det legges vekt
på økt tilrettelegging og bruk av uteoppholds- og aktivitetsområder i offentlig miljø som
supplement eller alternativ til felles private utearealer.

1.10 Naturverdier
(11-9 nr 6)
1) Arealer med registrerte verdier for biologisk mangfold, områder med uthevet landskapsverdi
og områder som på annen måte inngår i grønnstrukturen skal ivaretas på lang sikt.
2) Når bygge- og anleggstiltak berører dyrket mark, bør det ved søknad om tiltak redegjøres for
gjenbruk av matjordmasser. Matjord bør fortrinnsvis tilbakeføres til jordbruksareal etter
gjeldende retningslinjer for flytting av matjord.
Retningslinjer for naturverdier
a) Ringsaker har nasjonalt ansvar for flere utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven. Det
gjelder hule eiker, slåttemark og kalksjøer.
Hule eiker finnes hovedsakelig på Nes og Helgøya, noen forekomster finnes også i områdene
Gaupen, Brøttum og Furnes. Slåttemarker er registrerte på Brøttum, i Åsmarka og Veldre.
Stavsjøen er eneste kalksjø i Ringsaker. Det skal ikke gjøres tiltak som endrer karakteren eller
omfanget av disse naturverdiene jf. egne forskrifter for forvaltningen av disse objektene.
b) Ringsaker har særskilt forvaltningsansvar for arten dragehode som er en prioritert art etter
naturmangfoldloven.
Hovedområder for planten dragehode er Neshalvøya, Helgøya og Brøttum, men den kan
forekomme på flere steder. Dragehode har en egen forskrift som skal beskytte den og det er
viktig å gjøre seg kjent med hvordan blomsten ser ut, typiske voksesteder og hvilken lovfestet
beskyttelse dragehode har fått. Enhver form for uttak, skade eller ødeleggelse av dragehode
er forbudt.
c) Helgøya og deler av Nes er registrert som regionalt viktig kulturlandskap og det skal derfor
tas spesielt hensyn til landskapsverdiene.
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d) Hensyn til sjeldne arter, viktige viltbiotoper, naturtyper og vegetasjonstyper må innarbeides i
arealplaner og ved planlegging av tiltak, jf. naturmangfoldloven. Det samme gjelder
kantsoner mellom forskjellige naturtyper.
e) I saker der kunnskap om det biologiske mangfoldet ikke er tilfredsstillende, gjelder føre var prinsippet. Dersom kommunen krever det, skal tiltakshaver gjennomføre undersøkelser med
sikte på å forbedre kunnskapsgrunnlaget (jf Naturmangfoldloven §§ 8 og 9). Kunnskapskravet
skal stå i rimelig forhold til sakens karakter og risikoen for at det planlagte tiltaket kan skade
naturmangfoldet.
f)

Nedbygging av dyrket og dyrkbar mark og høyproduktive skogområder bør unngås.

g) Se også temakart for naturmiljø og bestemmelser til hensynssone for naturmiljø.

1.11 Kulturminner og kulturmiljø
(§ 11-9 nr 6)
1) Arealplaner eller tiltak som kan virke inn på automatisk fredete kulturminner, vedtaksfredete
kulturminner, skal oversendes kulturminnemyndigheten, som er Hedmark fylkeskommune,
for uttalelse.
2) Når det gjelder arealplaner eller tiltak, som kan virke inn på bevaringsverdige nyere tids
kulturminner eller kulturmiljøer, skal kommunen gi en vurdering før oversendelse til
kulturminnemyndigheten til uttalelse.
Retningslinjer om kulturminner og kulturmiljøer
a) For at kommunen skal kunne ta større ansvar for verdivurderingen som nevnt i punkt 2, er det
påkrevet at det utarbeides en plan for forvaltning av kulturminner og kulturmiljøer.
b) I arealplaner eller tiltak som kan berøre følgende bygninger og anlegg, skal det tas kontakt
med kulturminnemyndigheten:
- Helleristninger fra steinalderen, graver, gravfelt
- Middelalderminner
- Verdifulle kulturlandskap
- Gamle veifar herunder Pilgrimsleden, Prestvegen
- Kirker
- Statens kulturhistoriske eiendommer jf sektorvise verneplaner
- Objekter og miljøer som inngår i SEFRAK-registeret
- Kulturminner med utgangspunkt i Ringsakers naturressurser: gårder med særlig verdifulle
bygninger, landbruksbebyggelse, kalkovner, skogbruks-/fløtningsminner, fangstanlegg,
jernvinneanlegg og kullgroper
- Maktforhold, religion og bosetting: kirkeruiner, storgarder, husmannsplasser/-grender
- Krig og militærvesen: Bygdeborger, Mjøskastellet middelalderborg, offiserbolig og
tidligere leir på Stafsberg, skytestillinger fra 1940 på Mo gård
- Objekter knyttet til kjente personer
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c) Dersom det på grunn av alder eller kvalitet kan være kulturminneverdier, skal
kulturminnemyndigheten kontaktes ved tiltak eller arealplan i følgende typer anlegg:
- Politikk, kultur- og foreningsliv: Arbeiderhus, samfunnshus, ungdomshus, religiøse
forsamlingshus, avholdslosje, sangforening, idrettslagshus, hoppbakker, skytterhus, kino
mm
- Helse og turisme: sanatorier, turisthotell, gjestgiveri, skysstasjoner, hytter
- Ferdsel og kommunikasjon: Veger, bruer, bensinstasjoner, jernbane, brygger, tatersletter
- Videreforedling og industri: møller, meieri, teglverk, konservesindustri Brumunddal,
brenneri, sagbruk, treindustri, tekstilindustri
- Handel og servering: Butikker, kafèer, vertshus
- Skole og institusjon
- Hager og alleer
- Interiører
d) Lokalhistorie og kulturminnevern skal være et viktig element i by- og stedsutvikling. Det bør
legges særlig vekt på de elementene som har vært viktige for opprinnelsen og den historiske
formingen av stedet.
e) I områder med verneverdige bygninger må nye byggverk utformes i samspill med
eksisterende bygningsmiljø. Eldre hus i disse områdene bør vedlikeholdes og bygges på med
utgangspunktet i sin opprinnelige byggeskikk og autentisitet. (Autentisitet vil si at en i størst
mulig grad bevarer opprinnelige materialer. Ved bruk av nye materialer velges original
materialkvalitet og opprinnelige håndverksteknikker).
f)

Områder som har automatisk fredete, vedtaksfredete eller forskriftsfredete bygninger og
anlegg er angitt med hensynssone for båndlegging etter kulturminneloven. Se bestemmelser
til båndleggingssonen.

1.12 Estetikk og byggeskikk
(§ 11-9 nr 6)
1) Ny bebyggelse og nye anlegg skal samspille med og skal videreføre kvalitetene i naturgitte og
bygde omgivelser, så som landskap, terreng, vegetasjon, uterom, bebyggelse og
kulturminner.
2) Kommunens retningslinjer for estetikk og byggeskikk legges til grunn ved saksbehandling.

Retningslinjer for estetikk og byggeskikk
a) Det er et mål at alle tiltak fremmer god byggeskikk, skaper gode uterom og tar vare på
kvaliteter i eksisterende vegetasjon. Planlegging og utforming av et prosjekt bør ta
utgangspunkt i eksisterende terreng.
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b) Ved fortetting med ett eller et fåtall bygninger bør disse samspille med tomtestruktur,
bebyggelsesmønster, møneretninger, byggelinjer, gesimshøyder og stedets målestokk. Større
fortettingsprosjekter kan ha sin egen struktur og avvike fra en eksisterende struktur.
c) I alle plan- og byggesaker bør tiltakets estetiske side vurderes, både i forhold til seg selv og i
forhold til omgivelsene, og til fjernvirkning. Nærområdets bebyggelsesstruktur, plassering og
utforming av bygning og uterom, og hvordan det nye samspiller med eksisterende skal
vurderes. Det skal også redegjøres for hvordan tiltaket samspiller med naturmiljø og
kulturminner. Kommunen kan kreve oppriss av ny bebyggelse sammen med nabobebyggelse.

1.13 Skilt og reklame
(§ 11-9 nr 5)
1) Bestemmelser for skilt og reklame gjelder, se vedlegg 2.

1.14 Parkering
(§ 11-9 nr 5)
1) Bestemmelser for parkering gjelder, se vedlegg 1.

1.15 Støy og luftkvalitet
(§11-9 nr. 8) nr 6.
1) Nødvendige tiltak for å sikre akseptable støyforhold og akseptabel luftkvalitet skal være
vurdert og dokumentert i reguleringsplan og enkeltvedtak. Støyforholdene skal
dokumenteres både for trafikkstøy og eventuell annen støy fra skytebaner og andre
virksomheter.
2) Brumunddal og Moelv sentrum ønskes fortettet ut fra hensynet samordnet areal- og
transportplanlegging. Derfor kan det, i samsvar med nasjonale retningslinjer, tillates
etablering av støy- og luftfølsom bebyggelse innen områder for sentrumsformål,
bybebyggelse eller i områder som er avklart gjennom reguleringsplan. Nødvendige
forutsetninger for dette er at det dokumenteres god kvalitet på fasadetiltak, inneklima og
stille side (støysituasjon, luftkvalitet og lysforhold), og at nødvendige utredninger,
avveininger og avbøtende tiltak er gjennomført i reguleringsplan eller som grunnlag for
tillatelse til tiltak.
3) Ved etablering av boliger i støyutsatte områder skal følgende krav oppfylles:
- Minst halvparten og minimum ett av soverommene i hver boenhet skal ha vindu mot stille side.
- Boliger skal ha balansert mekanisk ventilasjon dersom ett eller flere rom til støyfølsomt
bruksformål kun har vindu til støyutsatt side.
- Oppholdsrom som er støy- og soleksponert skal ha utvendig solavskjerming. Behov for kjøling
må også vurderes.
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Retningslinjer for støy og luftkvalitet
a) Nasjonale retningslinjer for støy i arealplanlegging og for luftkvalitet i arealplanlegging (T1442/2012 og T-1520 eller senere vedtatte utgaver) legges til grunn for reguleringsplaner.
b) Hensynet til rikspolitiske retningslinjer for areal og transportplanlegging gis prioritet når det
er målkonflikt mellom retningslinjenes anbefaling for støy og luftforurensning og rikspolitiske
retningslinjer for arealbruk i områder nær kollektivknutepunkt og bysentra.
c) Luftkvalitet. Veger og vedfyring er hovedkilde til luftforurensning. Soner med utfordringer for
luftkvalitet er derfor i hovedsak sammenfallende med støysoner langs veg og er derfor ikke
vist som egen sone. Følgende vegstrekninger kan ha luftforurensing ut over grensene i
nasjonale retningslinjer:
-Fv. 84 Kryss ved Olrud til avkjøring Nydal
-Fv. 84 i Brumunddal sentrum mellom kryss Nordåsvegen til kryss Nils Amblies veg
-Fv. 66 Kårtorpvegen ved Olrud
-Fv. 213 Moelv sentrum
-E6 gjennom hele Ringsaker kommune
Ved lokalisering av luftfølsom bebyggelse som helseinstitusjoner, barnehager, skoler, boliger,
lekeplasser og utendørs idrettsanlegg, samt grønnstruktur i Brumunddal sentrum og nær
ovennevnte vegstrekninger må luftkvalitet innendørs og på utendørs oppholdsareal
dokumenteres. Ved overskridelse av grenseverdier i retningslinje for behandling av luftkvalitet
i T-1520 forutsettes nødvendige tiltak sikret gjennom bestemmelser i reguleringsplan.
d) Støysoner. For vegtrafikk viser arealplankartet felles støysone. Rød og gul støysone for
vegtrafikk framgår av temadata samfunnssikkerhet som finnes i kommunens kartløsning på
internett. For skytebaner er rød og gul støysone vist direkte i arealplankartet.
I rød støysone tillates ikke oppføring av ny støyfølsom bebyggelse som boliger, sykehus,
pleieinstitusjoner, fritidsboliger, skoler og barnehager.
Bruksendring av eksisterende bygning til støyfølsomt formål eller andre tiltak som gir økning i
antall boenheter tillates heller ikke.
Gjenoppbygging av og tiltak på eksisterende bygninger for støyfølsomt formål må vurderes i
hvert enkelt tilfelle. Mindre tilbygg og påbygg kan tillates.
Unntak for rød sone framgår i bestemmelse 3).
Dersom man med skjerming/fasadeisolering reduserer støynivået til et nivå under
grenseverdiene for rød sone gjelder bestemmelser for gul sone.
I gul støysone kan bruksendring til støyfølsomt formål eller ny støyfølsom bebyggelse
vurderes i byggeområder, dersom avbøtende tiltak gir tilfredsstillende støyforhold.
e) Kvalitetskrav for utearealer. Uteareal ved skoler og barnehager og utendørs oppholdsareal
for bolig skal ha tilfredsstillende støynivå.
Privat uteplass kan lages som vinterhage/innglasset balkong i sentrumsområder i Moelv og
Brumunddal dersom dette er nødvendig for å oppnå tilstrekkelig kvalitet.
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f)

Tiltak mot vegtrafikkstøy og banestøy. Demping av støy ivaretas primært med skjerming ved
støykilden. Lokal skjerming av uteoppholdsplass og evt. fasadetiltak kan benyttes der
tilstrekkelig skjerming ved støykilden ikke er mulig/tilstrekkelig.
Ved regulering eller byggetiltak må en være oppmerksom på mulighet for refleksjon av støy
og vurdere bruk av støyabsorberende materialer for å unngå støyrefleksjon.
Ved større utbyggingsprosjekter må utbyggingens støymessige effekt også utenfor
planområdet utredes og tas hensyn til.

1.16 Forurenset grunn
1) Enhver utbygger er ansvarlig for å følge opp mulig forurensning i grunnen enten området er
kartfestet eller ikke. Innenfor områder med kjent forurenset grunn eller mulig fare for
grunnforurensning skal det gjøres spesielle grunnundersøkelser og om nødvendig, tiltak for
utskifting av masser.
Retningslinjer for forurenset grunn
a) Det vises til forurensningsforskriftens kapittel 2 om tiltaks- og undersøkelsesplikt.
b) Faresoner er ikke kartfestet i kommuneplanen fordi foreliggende informasjon delvis bare er
punktregistreringer og fordi databasene trolig ikke gir utfyllende informasjon. Følgende
eiendommer var omfattet av Miljødirektoratets database med oversikt over eiendommer
med registrert forurenset grunn i oktober 2013:
Tandeskogen søppelforbrenningsanlegg
Anderkvern (Moelv)
Moelven Jernstøperi
Strand Brenneri (Sanda, Moelv)
Kastbakken (Sanda, Moelv)
Strandsaga (Brumunddal)
Brumunddal vegservice
Moelven Langmoen AS

1.17 Risiko og sårbarhet
(§ 4-3)
1) NVEs retningslinjer for flom og skredfare i arealplaner skal legges til grunn for planleggingen.
2) Tilstrekkelig sikkerhet mot flom skal dokumenteres jfr. sikkerhetskrav gitt i TEK 10.
3) Innenfor nærområdene til vannverk skal hensynet til vannkvalitet vurderes før det gis
tillatelse til tiltak.
Retningslinjer for risiko og sårbarhet
a) Risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS) skal inngå i all arealplanlegging. I områder hvor det ikke
kreves reguleringsplan eller der reguleringsplan er av eldre dato, kan kommunen kreve
dokumentasjon av ROS-vurderinger ved søknad om tiltak og i byggesaksbehandling.
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b) Ut over Mjøsa og Brumunda, foreligger det ikke flomsonekart pr. dato for øvrige vassdrag i
kommunen, men planer og tiltak langs vassdragene må undergis samme vurdering mht.
sikkerhet og beredskap.
c) Se også kapitler om sikrings- støy- og faresoner og temakart om risiko og sårbarhet (ROS).

2 Bebyggelse og anlegg

2.1 Områder for bebyggelse og anlegg der arealbruk ikke er spesifisert
1) Bestemmelsene gjelder områder som er vist som områder for bebyggelse og anlegg i
plankartet.
2) I områder uten krav om reguleringsplan (kap 1.1. nr 2), tillates tiltak som åpenbart er i
samsvar med denne bestemmelsens punkt 3-9. Annen arealbruk skal avklares gjennom
reguleringsplan eller ved enkeltvedtak. Ved enkeltvedtak skal regionale myndigheter gis
anledning til å uttale seg i den grad fagområdet blir berørt.
3) For tidligere forsamlingslokaler, skoler, pensjonater (Bjørkhol, Furnes pensjonat, Mauset
skole, Helgøya skole, Dæhli skole, Jølstad skole, Fredheim skole og Solheim skole) er det
positivt med gjenbruk av eksisterende bygningsmasse. Eiendommene kan brukes til offentlig
eller privat tjenesteyting, næring, bolig, fritidsbolig eller andre formål. Ombygging og mindre
tilbygg kan tillates uten reguleringsplan. Oppføring av nybygg, større tilbygg eller deling av
eiendom krever avklaring gjennom reguleringsplan.
4) I området BA2 på Hoel gård, Tingnes, tillates utbygging av utleieenheter som er i tråd med
gårdens reiselivssatsing, samt inntil én boenhet. Jordlovens §12 skal fortsatt gjelde for
området, og det tillates ikke deling av landbrukseiendom.
5) BA6 Tyria massedeponi, Sjusjøen, skal brukes til deponi av overskuddsmasser fra
hyttebygging i fjellområdene.
6) Tingnes meieri. Videreføring og videreutvikling av eksisterende næringsvirksomhet tillates
uten reguleringsplan. Ved opphør av eksisterende næringsvirksomhet, skal eventuell ny bruk
avklares gjennom reguleringsplan. Boligformål og gjenbruk av eksisterende bygningsmasse
skal vurderes i ny plan.
7) Furu skole, Rudshøgda. Gjenbruk av eksisterende bygningsmasse er ønskelig. Ombygging og
mindre tilbygg kan tillates uten reguleringsplan. Eksisterende bygninger kan brukes til
offentlig eller privat tjenesteyting, næring, bolig, fritidsbolig eller andre formål.
Gitt at eventuelle heftelser i forbindelse med nærmiljøanlegg er avklart (spillemidler,
nærområdets behov) kan utbygging til boligformål behandles uten forutgående
reguleringsplan når forholdet til fylkesveg, kulturminner, støy, annen forurensning og
naturmangfold er avklart. Det kan tillates inntil 10 boligenheter hvorav maksimalt 3
boligenheter i nybygg, eventuelt med fradelte tomt(er). Større boligantall krever avklaring
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gjennom reguleringsplan. Hvis eiendommen tas i bruk til boligformål kreves felles uteareal
med minimum 150 m2 nærlekeplass.
8) Nesvegen 180 (Ringsaker roklubb) tillates brukt til klubblokale.
9) BA3 Mengshol brygge, ved Gaupen, forutsettes utviklet som et strandsted med tett
bebyggelse i samspill med tilgjengelighet for allmenheten. Det tillates utbygging av boliger
og fritidsboliger. Forholdet mellom private utbyggingsinteresser og offentlige og allmenne
interesser skal avklares i reguleringsplan før utbygging. Dette gjelder blant annet parkering
for allmenheten, badeplass, strandområder, bryggeområder og tilgjengelighet samt forholdet
til adkomst og parkering for småbåthavn.
Retningslinjer for områder for bebyggelse og anlegg
a) Formålet bebyggelse og anlegg omfatter eksisterende virksomheter, anlegg eller
eiendommer (næringseiendommer, tidligere skoler, forsamlingslokaler, etc.) og noen nye
arealer. Felles for områdene er at arealbruk bør avklares etter individuell vurdering og at
ulike formål kan være aktuelt. Noen av områdene har vært godkjent som ervervsområder
i tidligere kommuneplaner. Områdene ligger spredt i LNF-områder eller i eller nær
områder med annen bebyggelse. Framtidig bruk må vurderes individuelt på grunnlag av
beliggenhet, eksisterende bygninger og anlegg og hensiktsmessig bruk av eiendommen.
b) Årengen skole, Tingnes tillates brukt til kombinerte formål som avklart i reguleringsplan.
c) BA1 Tømmerli, Brumunddal. Eksisterende eiendom og bygningsmasse tillates brukt og
videreutviklet til bolig, næring, tjenesteyting mv. Fradeling til offentlig tjenesteyting
tillates. Oppføring av nybygg, større tilbygg eller deling av eiendom for utbygging til bolig
eller annen virksomhet krever avklaring i reguleringsplan.
d) BA4 Gaupen tillates brukt til utvidelse av eksisterende næringsvirksomhet. Dersom
næringsvirksomheten opphører, bør området vurderes for boligbygging eller tilbakeføres
til LNF.
e) BA5 Kvitsand, Brøttum tillates brukt i hht reguleringsplan til parkering og
kommunaltekniske anlegg etter uttak og deponi av grusmasser.

2.2 Boligbebyggelse
1) I byggeområder for boligbebyggelse skal det primært være boliger. Det kan tillates en
blanding av bolig og næring/tjenesteyting, dersom kommunen finner det forenlig med
bomiljøet. Det skal legges vekt på om virksomheten medfører ulemper for bomiljøet
(forurensning, støy, trafikk), og om virksomheten kan bidra positivt i nærmiljøet.
2) Bruksendring fra bolig til næring/tjenesteyting i etablerte boligområder kan tillates etter en
individuell vurdering dersom virksomheten skjer i egen bolig, og bruksendringen knyttes til
en bestemt virksomhet eller person. Det tillates ikke bruk av utearealer/gårdsplass til lagring
i forbindelse med virksomheten.
3) Ved fortetting i etablert boligbebyggelse skal det legges særskilt vekt på å bevare områdets
egnethet som oppvekstområde for barn og unge. Alle boliger både for eksisterende og nye
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boenheter, skal sikres egnet uteoppholdsareal på egen tomt eller felles areal. Ved søknad om
tiltak skal situasjonsplan vise uteoppholdsarealer.
4) Ved fortetting i etablert boligområde skal nye bygninger tilpasses området mht struktur,
volum, gesims- og mønehøyder, byggelinjer etc., jfr. kommunens estetiske retningslinjer.
5) Boligområder skal bygges ut med høy utnyttelse og effektiv arealbruk:
- Når utbygging av nye større boligområder forutsetter omdisponering av dyrket mark.
-Når boligbebyggelse befinner seg innenfor 1 km fra sentrum og kollektivknutepunkt i
Brumunddal og Moelv.
6) Ved regulering av B31 Børkelia, Brumunddal, skal følgende legges til grunn for
reguleringsplan:
- 4 boenheter per daa,
- minimum halvparten av parkering i kjeller eller under bakken.
Retningslinjer for fortetting i etablert boligbebyggelse
a) I områder med utbygd infrastruktur, tjenestetilbud og kollektivtransport skal fortetting
prioriteres. Det er forutsetning at områdets egnethet som oppvekstmiljø for barn og unge
opprettholdes.
b) Ved fortetting skal det legges vekt på funksjonelle hensyn som gode uteoppholdsarealer,
gode bokvaliteter. Det er en fordel dersom flere eiendommer ses i sammenheng.
c) Kommuneplanens bestemmelser og retningslinjer om arealer til lek og rekreasjon gir føringer
for hvordan hensynet til barn og unges oppvekstmiljø kan ivaretas ved fortetting.

2.3 Fritidsbebyggelse
1) Reglene gjelder for områder vist som bygge- og anleggsområde for fritidsbebyggelse i
plankartet.
2) Krav om vedtatt reguleringsplan gjelder for nye byggeområder og for alle eksisterende
byggeområder for fritidsbebyggelse når områdene skal fortettes eller utvides.
3) Ved fortetting, utvidelser og for nye byggeområder for fritidsbebyggelse skal det sikres
nødvendige korridorer for turveger/stier og skiløyper gjennom områdene.
4) Ved fortetting, utvidelser og for nye byggeområder kan det gjennom reguleringsplan avklares
rammer for fritidsbebyggelse inntil maks BRA 150 m2 og BYA 170 m2 per tomt.
Uthus/garasje og/eller anneks på maksimalt 30 m2 BRA hver kan bygges innenfor øvre
ramme for BRA. Tomteutnyttelsen kan være maks % BRA=20%. Det tillates én boenhet pr.
tomt.
5) I områder, som er vist som fritidsbebyggelse i plankartet, og der det ikke foreligger
regulerings- eller bebyggelsesplan, gjelder følgende:
-

Sør og vest for Åsta elv kan eksisterende enheter utvides eller gjenoppbygges inntil maks
BRA 125 m2 og BYA 145 m2 og inntil 3 meters gesimshøyde og maksimal 5 meters
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-

mønehøyde. Gesimshøyde måles i forhold til gjennomsnittlig ferdig planert terrengs
gjennonsnittsnivå rundt bygningen. Uthus eller anneks på maksimalt 30 m2 BRA kan
bygges innenfor øvre ramme for BRA. Det tillates én boenhet pr. tomt.
Øst for Åsta elv gjelder retningslinjene i fylkesdelplan for Rondane-Sølnkletten med en
øvre ramme på 120 m2 bruksareal (BRA)/tomt . Se også bestemmelse 8.4 om
hensynssone naturmiljø.

6) I FB7 Kroksjølia, nord for Sjusjøen, gjelder øvre rammer for byggehøyde og BRA i denne
bestemmelsens punkt 5) ved regulering for fortetting og utvidelse.
7) Bruksarealet skal beregnes etter teknisk forskrift med unntak av at oppstillingsplass for bil
ikke skal medregnes.
8) Når annet ikke er bestemt i reguleringsplan, skal fritidsbebyggelse i utgangspunktet ha saltak
med møne parallelt med høydekotene og i bygningens lengderetning og med takvinkel
mellom 15 og 30 grader.
9) Der annet ikke er bestemt i reguleringsplan, tillates inngjerding av et mindre område i
forbindelse med inngangspartiet slik at beitedyr hindres adkomst til inngang og evt. terrasse.
Det tillates normalt inntil 40 lm gjerde, med inngjerdet areal inntil 150 m2.
10) Flaggstenger tillates ikke oppført. Utendørs radio- og tv-antenner og lignende innretninger
skal plasseres minst mulig eksponert. Eventuelt utelys skal plasseres på bygning og ikke være
blendende.
11) Mest mulig av den naturlige, stedegne vegetasjon skal bevares, slik at tomta har naturpreg.
Bruk av asfalt og belegningsstein i betong og lignende på tomta tillates ikke.
12) I området FB15 Revhibakkmyra ved Danseråsen, kan det tillates oppført inntil 50
fritidsboliger. Byggeområder skal avklares i reguleringsplan. Reguleringsplanforslag skal
omfatte støysonevurderinger for støy fra Bøverlund motorcrossbane og skytebane, Veldre
viltområde sin skytebane og skiskytteranlegget på Veldre sag.
I tilknytning til området kan det tillates oppdemming og etablering av vannspeil på sjølve
myra forutsatt at det kan godkjennes etter vannressursloven. Vilkår for oppdemming og
etablering av vannspeil skal avklares gjennom reguleringsplan.
13) Langs Mjøsa tillates ikke ny fritidsbebyggelse plassert i områder der naturlig terreng er lavere
enn flomgrense (200-årsflom). Oppfylling av terreng og oppmurte konstruksjoner for å heve
byggetomta til flomsikkert nivå, er ikke tillatt.
14) Bruksendring fra fritidsbolig til helårsbolig kan tillates i alle regulerte byggeområder for
fritidsbebyggelse bortsett fra områdene Lauvlia, Ljøsheim, Grunnåsen, Hamarseterhøgda,
Kroksjølia, områdene nord for Kroksjødammen, samt områdene øst for Åsta. Nødvendige
forutsetninger for bruksendring må være oppfylt. Det må søkes om bruksendring av bygget
etter plan- og bygningslovens § 20-1 d.
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Retningslinje for fritidsbebyggelse
a) Hovedtraseer for skiløyper og turveger/stier gjennom byggeområdene bør ha 30 m brede
korridorer. Mindre skiløyper og turveger/stier bør ha 15 m brede korridorer. Smalere traseer
kan avklares gjennom reguleringsplan.
b) Alle bygninger og veger skal utformes og plasseres slik at minst mulig bearbeidelse av
terrenget er nødvendig. Bygninger skal tilpasses landskap/terreng og eksisterende
bebyggelse. Der store høydeforskjeller ikke er til å unngå, kan det kreves at bygningen
avtrappes.
c) Store skjæringer og fyllinger bør unngås. Skjæringer eller fyllinger som er høyere enn 1,5 m
tillates ikke. Terrenginngrep som oppstår skal istandsettes med opprinnelig topplag, eller
tilsås og beplantes med arter som er naturlige på stedet.
d) Andre takformer, takvinkler eller møneretninger kan akseptere for enkeltbygg ved tilpassing
til eksisterende bygning. Avvik for selvstendige nybygg kan vurderes forutsatt at bygningen
har god arkitektonisk, teknisk og funksjonell kvalitet i seg selv, og er i samspill med
omgivelsene. Avvik for enkeltbygg kan avklares gjennom enkeltvedtak, mens avvik for større
områder forutsettes avklart gjennom reguleringsplan.
e) Hovedfarge på fritidsboliger skal være tilpasset omgivelsene. Omramming rundt vinduer og
dører, skodder og vindskier kan ha annen farge som harmonerer med hovedfargen. Uthus,
anneks og rekkverk på terrasser skal ha samme farge som hovedhytta. Taktekkingsmaterialer
skal ha mørk og matt overflate. I fjellet bør hovedfargen være i mørke naturfarger.
f)

På fritidsboliger kan det oppføres terrasse på maksimalt 25 % av boligens bruttoareal.
Terrasser bør avtrappes etter terrenget for å unngå høye pilarer. Det anbefales ellers å
etablere uteplass direkte på bakken.

g) Det er en forutsetning for bruksendring fra fritidsbolig til helårsbolig at bygget har
tilfredsstillende adkomst, vannforsyning og avløp. Bygget må også tilfredsstille tekniske krav
til bolig bl.a. når det gjelder isolasjon og tetthet jf. teknisk forskrift.
h) I utgangspunktet skal maksimumsgrenser for bebyggelse slik det framgår av bestemmelse 4)
avklares gjennom reguleringsplan. Ved behandling av dispensasjon fra reguleringsplankrav i
bestemmelse 4) skal det legges vekt på følgende hensyn:
-

At hytta ligger sør eller vest for Åsta elv.

-

At utvidelse/nybygg ikke fører til begrensninger i allmennhetens ferdsel.

-

At utvidelsen ikke begrenser naboenes mulighet til tilsvarende utvidelse.

-

At den generelle grensen i pkt 4 på maks. 20 %-BRA ikke overskrides.

-

At grunnlaget for fastsatte maksimumsgrenser i reguleringsplan tillegges vekt. Det vil si
at det bør være restriktiv praksis for økt bruksareal i regulerte områder der maksimalt
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bruksareal og antall bygninger er begrenset med utgangpunkt i tomtestørrelse og/eller
terreng.
-

i)

At det ikke foreligger andre hensyn som åpenbart viser at det er behov for en mer
helhetlig vurdering av områder eller felt gjennom reguleringsplan.

Ved eventuell søknad om dispensasjon for å overskride grensene for bruksareal i
bestemmelse 5) skal det samtidig også foreligge grunnlag for å kunne gi dispensasjon fra
reguleringsplankravet i bestemmelse 4).

2.4 Sentrumsformål
1) Sentrumsområdene i Brumunddal og Moelv skal ha en blandet bruk som byggeområder for
forretning, kontor, offentlig og privat tjenesteyting, boliger, hotell/overnatting, bevertning,
og annet som bør lokaliseres i sentrum. Herunder nødvendige grønt- og utearealer til
bebyggelsen. Sentrumsområdene skal utvikles med høy utnyttelse og effektiv arealbruk.
2) I andre områder med sentrumsformål tillates arealbruk som nevnt i pkt. 1, tilpasset områdets
størrelse og behov.
Retningslinjer for sentrumsformål
a) Brumunddal og Moelv bør utvikles bymessig med sammenhengende bebyggelse (sluttede
kvartaler). Det er ønskelig å øke gjennomsnittlige byggehøyder og grad av utnytting i
sentrumsområdene. Byggehøyder på 4-5 etasjer eller mer avklares gjennom reguleringsplan
forutsatt et det er forenlig med hensynet til bevaringsverdige bygninger og bygningsmiljøer.
b) For å tydeliggjøre sentrum av Sjusjøen ønsker kommunen utvikling av et stedstilpasset
bygningsmiljø som klart skiller seg fra hytteområdene mht tetthet, struktur og formgivning.
Etablering av butikker, spisesteder, service og næringsliv ønskes velkommen. Nye
næringsbygg kan med fordel ligge nær eller godt synlig fra Fv2 Sjusjøvegen og
Nordsetervegen.
Ny fritidsbebyggelse i sentrum bør være konsentrert bebyggelse i form av leilighetsbygg i 2
etasjer eller mer der det ikke vil medføre spesielle ulemper for utsikt ol. En bør unngå flere
frittliggende enefritidsboliger i sentrumsområdet.
Seterområdene på Sjusjøen er kulturlandskap med funksjon som viktige grøntområder i
sentrum. De gjenværende seterområdene er også en del av historien og særpreget på
Sjusjøen. Nedbygging av gjenværende seterområder i sentrum bør unngås så lenge som
mulig. Fortetting av allerede bebygde områder bør prioriteres framfor å bygge ned nye
områder.
Kommunen ønsker at Sjusjøen skal ha flere overnattingstilbud i eller nær sentrumsområdet.
Plassering bør vurderes mht tydeliggjøring av sentrum.

2.5 Bybebyggelse (andre typer bebyggelse og anlegg)
1) Bybebyggelsesområdene skal være støtteområder rundt sentrum. Områdene tillates
omformet til bybebyggelse med en kombinasjon av virksomheter og boliger, fortrinnsvis med
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virksomheter på gateplan mot eksisterende eller framtidige hovedgater. Herunder
nødvendige grønt- og utearealer til bebyggelsen. Områder nær Brumunddal og Moelv
sentrum skal utvikles med høy utnyttelse og effektiv arealbruk. Omforming avklares gjennom
reguleringsplan.
2) Det tillates arealbruk tilsvarende sentrumsområder med unntak av at forretning med
detaljhandel skal begrenses til plasskrevende varer som ikke kan innpasses i
senterområdene. Forretninger med plasskrevende varer skal lokaliseres nær hovedvegnett
og ha god adkomst. Med plasskrevende varer menes: Biler og motorkjøretøy,
landbruksmaskiner, trelast og andre større byggevarer, møbler og hvitevarer samt varer fra
planteskoler og hagesentre.
3) Eksisterende virksomheter med næring/industri, forretning og tjenesteyting kan
opprettholdes og videreutvikles innen rammene av vedtatte reguleringsplaner.
4) Dagligvarehandel kan tillates i områder med høy andel boliger og etter avklaring i
reguleringsplan.

Retningslinjer for bybebyggelse
a) Områder for bybebyggelse ligger inntil eller nær sentrum i Brumunddal og Moelv, og skal
være områder med høy bygningsmessig tetthet og med gode byrom (gater, plasser, torg og
gårdsrom). Byutviklingsprosjekter skal utformes slik at de tilrettelegger for kommunikasjon,
bevegelse og sikt mellom byområdene. Ved byutvikling og omforming i
bybebyggelsesområder kan det tilrettelegges for store funksjoner, men det skal samtidig
sikres at bebyggelsen har en skala som er tilpasset byen både med hensyn til arealer, høyder,
volum og proporsjoner.
b) Ny bebyggelse skal tilrettelegge for aktivt byliv i byrommene. Nye byrom skal etableres med
trafikksikre gangforbindelser og gode forhold for myke trafikanter. Nye byrom skal vurderes
etablert for å ivareta visuelle forbindelser i bystrukturen og gangforbindelser for myke
trafikanter. Byrom i byutviklingsområdene skal lokaliseres og utformes slik at de får godt
lokalklima, gode solforhold og akseptabelt støynivå.
c) Det tillates blandet bruk som byggeområder boliger, kontor, offentlig og privat tjenesteyting,
hotell/overnatting, bevertning, og annet som bør lokaliseres nær sentrum av tettstedene.
Herunder nødvendige grønt- og utearealer til bebyggelsen.
d) Det er ønskelig å øke gjennomsnittlige byggehøyder og grad av utnytting i sentrumsnære
områder. Byggehøyder på 4-5 etasjer eller mer avklares gjennom reguleringsplan forutsatt et
det er forenlig med hensynet til bevaringsverdige bygninger og bygningsmiljøer.
e) Ved boligfortetting i byggeområder for bybebyggelse bør det vektlegges en variert
boligstruktur.
f)

Globus Næringspark, AB1 Granerudjordet og AB2 Strand. Det bør tas spesielt hensyn til at
områdene er eksponert mot Mjøsa, E6 og jernbanen, som sammen med jernbanen er
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hovedatkomsten til Brumunddal. Bygningene vil danne veggene i et rom som formes rundt
elva og E6-krysset.
g) Dersom eksisterende ervervsvirksomheter nær Brumunddal og Moelv sentrum flytter eller
opphører, vil kommunen være positiv til at potensialet for ny og mer effektiv bruk og
eventuelle muligheter for å utvikle områdene som en del av sentrum vurderes.

2.6 Forretninger
1) Detaljhandel skal begrenses til plasskrevende varer eller særlig trafikkskapende virksomhet
som ikke kan innpasses i senterområdene. Med plasskrevende varer menes: Biler og
motorkjøretøy, landbruksmaskiner, trelast og andre større byggevarer, møbler og hvitevarer
samt varer fra planteskoler og hagesentre (jfr definisjon i SMAT 2009). I områder som dekker
lokalsenter- eller nærservicefunksjoner (jfr bestemmelse 1.5) kan annen detaljvarehandel
tillates i samsvar med bestemmelser om senterstruktur og lokalisering av handel.
2) Det tillates mer enn 3000 m2 bruksareal per virksomhet for forretninger som selger
plasskrevende varer.
3) Næring og tjenesteyting kan opprettholdes, videreføres og videreutvikles innen rammene av
reguleringsplan. Dagligvarehandel tillates ikke uten tilknytning til boligområder og det krever
avklaring i reguleringsplan eller enkeltvedtak.
4) Reguleringsplan for forretningsområder skal avklare prinsipper for effektiv arealutnyttelse
inkludert arealbesparende parkeringsløsninger. For nye forretningsområder skal
minimumsgrad for utnytting normalt ikke settes lavere enn minimum %BRA=100%.
5) Rudshøgda. For eksisterende kjøpesenter på Rudshøgda kan etablert varehandel utvides
innenfor forretningsområde.
6) Olrud handelspark. Eksisterende handelspark kan opprettholdes og videreutvikles i samsvar
med vedtatt reguleringsplan.
7) Lokalsenterfunksjoner for Nydal kan lokaliseres i forretningsområder nord/øst for E6 jfr
bestemmelser om senterstruktur og varehandel. Endret arealbruk skal avklares gjennom
reguleringsplan.
8) I nye forretningsområder ved Arnkvern-Engeløkka (F1) og Nydal (F2) og skal arealbruk og
utnyttelse avklares i reguleringsplan. Dagligvarehandel er ikke tillatt. For nye
forretningsområder ved Nydal/Arnkvern forutsettes høy grad av utnytting. Følgende skal
vurderes:
- Minimum %BRA=140%.
- Maksimumsgrense for parkeringsplasser på bakkeplan med fri mulighet til parkering i
kjeller, i p-hus, på tak og/eller felles parkeringsanlegg for flere eiendommer.
9) For forretningsområder som allerede er tatt i bruk til erverv i hht tidligere
kommuneplan/reguleringsplan, skal grad av utnytting økes og arealbruk effektiviseres
tilsvarende bestemmelser og retningslinjer for nye områder, så langt det er forenlig med
eksisterende virksomheter.
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10) Myrvold, Furnes. Utvikling av forretningsområdet kan vurderes gjennom reguleringsplan
forutsatt
- at det fremmes en plan for helhetlig utvikling av forretningsområdet,
- at det planlegges for én virksomhet eller en begrenset gruppe av virksomheter innen
samme bransje.
I reguleringsplan skal det stilles krav om vegetasjonsbelte mot fylkesveg, krav om estetisk
utforming av bygninger og anlegg og avklares begrensninger i antall bygg som kan etableres.
Retningslinjer for forretninger
a) Foruten plasskrevende varer, bør virksomheter som driver detaljvarehandel med næringslivet
som sluttbruker kunne lokaliseres i forretningsområder utenfor sentrum. Dette gjelder
varegrupper som verktøy, arbeidsutstyr og materialer til håndverkere ol.
b) Nye forretningsområde for plasskrevende handel ved Nydal/Arnkvern bør prioriteres for
virksomheter som forhandler plasskrevende varer og har et regionalt kundegrunnlag.
c) Ved regulering av nye forretningsområder bør plandokumentene omfatte redegjørelse for
kollektivdekning, ferdselsårer for gående og syklende med tilslutning til hovedvegnett,
utredning av muligheter for arealbesparende parkeringsløsninger, felles parkeringsarealer og
sambruk. Kommunen kan kreve handelsanalyse som grunnlag for større etableringer. For nye
forretningsområder på landbruksarealer, skal landbruksarealene brukes til landbruksformål i
hht jord- og skogbrukslovgivningen inntil arealene tas i bruk til forretningsformål.
d) Følgende skal vurderes/inngå i reguleringsplan for forretning: Vurdering av minimum %
BRA=140 %. Vurdering av minimum % BYA=60 % . Vurdering av minimum byggehøyde og
mulighet for å ha forretningsareal i 2 plan, evt annen bruk av 2. etasje for å oppnå økt
arealutnyttelse. Ved vurdering av etasjehøyde må fleksibilitet i bygningsmassen og hensynet
til energibehov vektlegges. Krav om at ubygde arealer i størst mulig grad skal utgjøre en
samlet flate for å sikre framtidige muligheter for fortetting og økt arealutnyttelse.

2.7 Tjenesteyting
1) Det tillates arealer og bygninger for privat eller offentlig tjenesteyting,
skoler/undervisningsinstitusjoner, barnehage, institusjon, kirke/lokaler for trosutøvelse,
administrasjon, kulturinstitusjoner og lokaler for kulturformidling, forsamlingslokale,
sykehus, helseinstitusjoner, alders- og omsorgsboliger, konsulentvirksomhet, annen offentlig
og privat tjenesteyting ( så som lege/tannlege, fysioterapi, kiropraktor, frisør, hudpleie,
fotpleie, servering/bevertning, lekeland, treningssenter mm).
2) Arealbruk skal avklares gjennom reguleringsplan eller ved enkeltvedtak.
3) For T1 utvidelse ved Furnes ungdomsskole, Nydal, skal endelig plassering og avgrensing
avklares i reguleringsplan.
4) I forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan for område T2 (ved Mørkved skole,
Brumunddal) skal behovet for trafikksikkerhetstiltak på tilførselsveger avklares.
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2.8 Fritids- og turistformål
1) Områder for fritids- og turistformål omfatter bygninger og anlegg for turistbedrifter og
fritidsbebyggelse som hytter eller leiligheter for salg og utleie, campingplasser og
kommersielle leirsteder samt hoteller, pensjonater og andre overnattingssteder. Arealbruk
skal avklares gjennom reguleringsplan.
2) På campingplasser, i tilknytning til campingvogner tillates standard fortelt som produseres
for den enkelte vogntype på inntil 20 m2 størrelse. Termotelt/spikertelt og andre
midlertidige og permanente konstruksjoner er søknadspliktige tiltak etter plan- og
bygningsloven.
Retningslinjer for fritids- og turistformål
a) Teknisk forskrift har branntekniske krav til campingplasser:
-

Minsteavstand mellom campingenhet med fortelt, terrasser, levegger og andre
campingenheter skal være minimum 3 meter.
Mellom Byggverk (spikertelt) og annet byggverk skal det være minimum 8 meter,
(levegger og terrasser /plattinger med høyde over 50cm er en del av byggverket).
Byggverk skal ha utstyr for deteksjon av brann (røykvarsler, brannalarm) og tilstrekkelig
godkjent slukkeutstyr.
For å hindre brannspredning og sikre fremkommelighet for brannvesenet så skal
campingplasser deles opp i parseller med grunnareal inntil 1200 m2. Mellom parsellene
skal det være min 8 meter.

b) For øvrig legges det vekt på følgende forhold:
-

-

Byggverk som settes opp i tilknytning til campingvogn, skal ikke hindre andre gjesters frie
passasje gjennom området.
Campingvognas drag må ikke innebygges i fortelt eller terrasse.
Spikertelt kan maksimum være 20 cm høyere enn taket på campingvogna. Maksimal
størrelse skal være 3m bredde ut fra vogna og 6m lengde (dersom annet ikke er bestemt i
reguleringsplan).
Regler for fortelt, spikertelt og lignende bør fastsettes i reguleringsplan for de enkelte
områdene.

2.9 Råstoffutvinning
1) Det kreves vedtatt reguleringsplan før åpning av nye og utvidelse av eksisterende
masseuttak. Før uttak settes i gang skal det foreligge driftsplan godkjent av Direktoratet for
mineralforvaltning.
2) Reguleringsplaner for masseuttak skal fastlegge uttakets omfang, istandsetting og etterbruk,
og avklare nødvendige tiltak slik at driften ikke medfører urimelig store ulemper for
omgivelsene.
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Retningslinjer for områder for råstoffutvinning
a) Det vises til forurensningsforskriftens kapittel 30 om forurensninger fra produksjon av pukk,
grus, sand og singel.
b) Plankartet viser kun eksisterende massetak. Endelig beslutning om godkjenning av nye
område for masseuttak skal tas på grunnlag av konsekvensutredning og reguleringsplan.
Følgende forhold må utredes før reguleringsplan kan vedtas:
- Støy
- Støv
- Trafikk, herunder adkomst til hovedveger
- Behov for massetaket
- Biologiske forhold
- Kulturminner
- Estetiske og landskapelige forhold

2.10 Næringsbebyggelse
1) Arealer, bygninger og anlegg for industri, håndverk og lagerbebyggelse, kontor og annen
næringsvirksomhet tillates.
2) Forretning og tjenesteyting kan opprettholdes, videreføres og videreutvikles innen rammene
av reguleringsplan. Ses i sammenheng med kap. 1.2
3) Ved regulering av nye næringsområder skal prinsipper for effektiv arealutnyttelse inkludert
arealbesparende parkeringsløsninger avklares.
4) For næringsområder som er tatt i bruk til erverv i hht tidligere
kommuneplan/reguleringsplan, bør grad av utnytting økes og arealbruk effektiviseres
tilsvarende bestemmelser og retningslinjer for nye områder, så langt det er forenlig med
eksisterende virksomheter.
5) N3 Ånnerud, Brumunddal tillates brukt til utvidelse av eksisterende virksomheter på
tilstøtende næringsområde. Inntil arealene tas i bruk til næring, skal de brukes til
landbruksformål i hht jord- og skogbrukslovgivning
6) I N11 Buvika næringsområde, Næroset, kan det ikke settes i gang regulering før det foreligger
en interessent som kan dokumentere klare fordeler av beliggenheten i Buvika, som nærhet
til sagbruket, råvaretilgang og transport av råvarer, fagmiljø og utnyttelse av infrastruktur for
fjernvarme.
7) N12 Tømmermyra, Brøttum, kan tas i bruk til næringsformål forutsatt at idrettsaktivitet er
flyttet til erstatningsanlegg ved Brøttum (Område I1).
8) N14 Sjusjøstallen, Sjusjøen. Området skal brukes til næringsvirksomhet med anlegg for
fornøyelse, opplevelse- og aktivitetstilbud og næringsvirksomhet som bygger opp under
Sjusjøen som sentrum for fritids- og friluftsaktiviteter. Det skal tas hensyn til
forbindelseslinjer, frilufts- og naturverdier. Arealbruk forutsettes avklart gjennom
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reguleringsplan før det kan gis tillatelse til nye tiltak. Gjennom reguleringsplan kan deler av
området vurderes benyttet til konsentrert fritidsbebyggelse.

Retningslinjer for næringsbebyggelse
a) Minimumskrav til grad av utnytting bør settes til minst %BRA=60%.
b) Dersom eksisterende ervervsvirksomheter nær Brumunddal og Moelv sentrum flytter eller
opphører, vil kommunen være positiv til at potensialet for ny og mer effektiv bruk og
eventuelle muligheter for å utvikle områdene som en del av sentrum vurderes.
c) Rudshøgda skal utvikles videre som et regionalt næringsområde, med økt vekt på næring.
d) N1 Pellerviken, Brumunddal, er planavklart for næringsbebyggelse. Inntil arealene tas i bruk
til næring, skal de brukes til landbruksformål i hht jord- og skogbrukslovgivning. Området vil
være eksponert mot E6 og Mjøsa og vil danne en utvidelse av Brumunddal. Det skal stilles
særlige krav til god kvalitet i utforming av bygninger og anlegg. Før områdene bygges ut, bør
det foreligge en helhetlig plan (områderegulering eller detaljregulering) som avklarer
struktur, arealbruk og utbyggingsetapper i området.
e) N2 Dæhlie, Brumunddal, er planavklart for næringsbebyggelse. Inntil arealene tas i bruk til
næring, skal de brukes til landbruksformål i hht jord- og skogbrukslovgivning. Området vil
være eksponert mot E6 og Mjøsa og vil på sikt inngå i en utvidelse av Brumunddal. Det skal
stilles særlige krav til god kvalitet i utforming av bygninger og anlegg. Før områdene bygges
ut, bør det foreligge en helhetlig plan (områderegulering eller detaljregulering) som avklarer
struktur, arealbruk og utbyggingsetapper i området.

2.11 Idrettsanlegg
1) Formålet omfatter bl.a. skibakker, golfbaner, stadioner, skytebaner, glattkjøringsbaner.
2) I området Bøverlund ved Kluftmoen, er det tillatt med kombinert aktivitet skytebane og bane
for motor cross. Området kan gjennom reguleringsplan godkjennes som øvelsesbane for
snøscooterkjøring.

2.12 Annen bebyggelse og anlegg (= bybebyggelse, kap 2.5)
2.13 Grav og urnelund
1) Formålet omfatter kirkegårder og offentlige gravplasser. Kirkegården ved Ringsaker kirke
tillates utvidet slik det framgår av plankartet.

3 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
3.1 Veger, gang- og sykkelveger
1) I reguleringsplaner skal det fastsettes om veger er offentlig eller privat.
Side 29 av 54

2) Endelig trase for framtidig vegforbindelse mellom Nydal og næringsområder i Hamar skal
avklares i reguleringsplan. Reguleringsplan skal også avklare vegstatus og gjennomføring.
Retningslinjer for veger og gang- og sykkelveger
a) Utbygging av 4- felts E6 er viktig for vekst og utvikling i Ringsaker og skal prioriteres. Ny
Mjøsbru bør framstå som signalbyggverk som bindeledd mellom Hedmark og Oppland.
-

Ved regulering av trase for framtidig vegforbindelse mellom Nydal og Hamar grense, bør
følgende tillegges vekt:
- Hensynet til økt tilgjengelighet og optimal utnyttelse av næringsarealene i Hamar.
- Effektivisering av kommunikasjon og ferdsel mellom sentrale nærings- og handelsområder
på begge sider av kommunegrensen.

b) For byggegrenser og avkjørselstillatelser for fylkesveger vises til Statens vegvesens
“Funksjonsklasser – Vegnettsplan. Byggegrenser og rammeplan for avkjørsler for Hedmark.
Juni 2012”. Utdrag følger som vedlegg 7.
c) Når det gjelder krav til bredder og kvalitet for kommunale veger, gater, gang- og sykkelveger,
fortau mm vises til Ringsaker kommunes retningslinjer for kommunale veger og gater.
d) Retningslinjer for regulering av veger og grønne områder i nye boligområder framgår av
vedlegg 5.

3.2 Jernbane
1) Langs jernbanen gjelder generell byggegrense på 30 m der ikke annet er bestemt i
regulerings- eller bebyggelsesplan.
Retningslinjer for jernbane
a) Tospors jernbane gjennom Ringsaker er viktig for vekst og utvikling og skal prioriteres.
Opprettholdelse av stasjonene innen Brumunddal og Moelv sentrum skal prioriteres fordi det
er viktig for byutvikling som ledd i samordnet miljø- areal- og transportplanlegging og skal
prioriteres.
b) Dovrebanen skal bygges ut til dobbeltspor. Trasévalg forutsettes avklart i kommunedelplan.
Ved tiltak i områder som kan bli berørt av framtidig utbygging av dobbeltspor for jernbanen,
skal Jernbaneverkets planer tas med i vurderingen.

4 Grønnstruktur
(11-9, nr 1)
1) Adkomster og snarveger til turdrag skal sikres i regulerings-, dele- og byggesaker.
Retningslinjer for grønnstruktur
a) Arealer avsatt til grønnstruktur skal ivaretas som grønnkorridorer, naturområder, landskap
og/eller områder for lek, friluftsaktiviteter og rekreasjon på lang sikt. Nærmere
bestemmelser om forvaltning av områdene og vern og skjøtsel av vegetasjon bør
fastlegges i reguleringsplan.
Side 30 av 54

b) Gjennom utforming av reguleringsplaner skal det etableres sammenhengende
vegetasjonsbelter og grøntkorridorer gjennom byggeområdene for atkomst til friområder
utenfor tettstedet.

5 Landbruks-, natur- og friluftsområder (LNF)
5.1 Generelle bestemmelser for alle LNF-områder
1) Disse bestemmelsene (kap. 5.1) gjelder for alle arealer som er vist som landbruks-, natur- og
friluftsområder i plankartet, både generelle LNF-arealer og LNF-arealer med spredt
bebyggelse.
2) For begge kategorier av LNF er det en forutsetning for tillatelse til tiltak at bygning eller
anlegg ikke
a. er i konflikt med formålet bak hensynssoner eller byggegrenser,
b. kan ha negativ virkning for dyrket mark, sammenhengende innmarksbeite eller
sammenhengende skogområder av god bonitet,
c. hindrer allmen ferdsel,
d. fører til større endringer i terreng eller landskap,
e. er skjemmende i naturen eller kommer i berøring med eller virker negativt på truede
eller sårbare arter eller naturtyper,
f. kan ha negativ virkning for kulturminner eller kulturmiljøer.
3) I områder for landbruk-, natur- og friluftsformål kan det tillates bygninger og anlegg som er
knyttet til arealformålet.
4) Anlegg og tiltak for å tilrettelegge for allmennhetens bruk, f.eks. ski- og sykkelløyper,
turveger-/stier mv. kan tillates i LNF-områdene der det ikke er i konflikt med landbruk-,
natur-, kultur- eller andre friluftsinteresser. Slike anlegg og tiltak skal godkjennes i
reguleringsplan eller ved enkeltvedtak.
5) Det tillates ikke nye boenheter, nye næringseiendommer eller fradeling for boligbebyggelse,
fritidsbebyggelse eller næringsformål.
6) Eventuelle tiltak på fritidsbebyggelse i LNF-arealer vil kreve avklaring gjennom søknad om
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel.
Dersom det gis dispensasjon for utvidelse av eksisterende fritidsbebyggelse i LNF-områder
øst for Åsta elv, skal retningslinjene i fylkesdelplan for Rondane – Sølnkletten (villreinplanen)
om maksimal tillatt bruksareal gjelde som ramme for størrelse på uregulert bebyggelse, dvs
120 m2 BRA/tomt.
7) For bestemmelse om forbud mot arbeid og tiltak i 100-metersbeltet langs enkelte sjøer og
elver, se pkt. 1.7.
8) For bestemmelser om tiltak som kan virke inn på kulturminner, kulturmiljøer eller landskap,
se pkt. 1.11.
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9) Setrer og setergrender skal bevares som kulturmiljø ved drift og pleie av kulturlandskapet.
Ved restaurering skal det opprinnelige preget i bygningsform, dimensjoner, materialtype og
materialkvalitet, fargebruk og håndverksteknikker bevares (autentisitet). Ny bebyggelse
eller andre tiltak som medfører oppdeling eller på annen måte forringer setervangen, er ikke
tillatt. Bruksendring til fritidsbolig vil kreve dispensasjonsbehandling.

5.2 Særskilte bestemmelser for LNF-spredt
1) Disse bestemmelsene (kap 5.2) gjelder for nærmere angitte eiendommer med eksisterende
bolig- og næringsbebyggelse, vist på kart som LNF-spredt jfr pbl §11-7 nr 5b.
2) På eiendommer med boligbebyggelse kan det for eksisterende boligbygg tillates
fasadeendring, innvendige arbeider samt riving (jf. plan- og bygningslovens § 11-11 nr 2). Det
kan i tillegg tillates gjenoppføring, tilbygg og påbygg samt oppføring av garasjer og uthus.
Samlet bebyggelse kan tillates inntil 300 m2 BRA og 350 m2 BYA forutsatt at vilkårene i planog bygningsloven § 28-7 om tilstrekkelig uteareal mv er oppfylt. (Se retningslinje h.) Det er en
forutsetning for tillatelse at tiltaket ikke strider mot noen hensyn som nevnt i
bestemmelsenes kap. 5.1 punkt 2. Tiltak må ikke føre til etablering av nye boenheter.
3) På eiendommer med næringsbebyggelse kan det for eksisterende næringsbygg gis tillatelse
til fasadeendring, innvendige arbeider samt riving (jf. plan- og bygningslovens § 11-11 nr 2).
Det kan også tillates gjenoppføring innenfor rammen av tidligere bebyggelse.

Retningslinjer for Landbruks-, natur- og friluftsområder ( både generelle LNF-områder og LNFspredt)
a) Fragmentering og punktering av sammenhengende landbruksarealer bør unngås.Det bør
opprettholdes en klar grense mellom bebygde områder og LNF-områdene omkring, slik at
både bebyggelsen og landskapet får en estetisk god avslutning.
b) Også ved lokalisering av nye bygg i landbruket, bør hensynet til jordvern og landskap tillegges
vekt. Ved oppføring av nye landbruksbygg skal en fortrinnsvis unngå dyrket eller dyrkbar
mark. En landbruksfaglig vurdering skal legges til grunn ved vurdering av om det er behov for
mer enn én bolig på ett gårdsbruk.
c) Fornyelse, eventuelt suppleringer av gardsbebyggelse, bør tilpasse seg det opprinnelige preg i
tun, bygningsform, dimensjoner, material- og fargebruk.
d) Bruksendring til annet formål kan tillates for driftsbygninger i landbruket, dersom det ikke gir
vesentlige ulemper for landbruket. Miljøverndepartementets veileder «Plan og
bygningsloven og Landbruk Pluss» (T-1443) skal legges til grunn for vurdering av om ulike
virksomheter og tiltak faller inn under LNF-kategorien. Dersom virksomheten eller tiltaket
faller utenfor LNF-kategorien, må søknad om bruksendring behandles som en dispensasjon
eller reguleringsplan.
e) Kulturarrangementer kan tillates i LNF-områder hvis det ikke kommer i konflikt med viktige
landbruks-, natur- og kulturverdier. Bygge- eller anleggstiltak for gjennomføring av
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kulturarrangementer eller for mer varig etablering av kulturarenaer, skal godkjennes ved
dispensasjon eller reguleringsplan.
f)

Ved søknad om dispensasjon for tiltak på fritidsbebyggelse legges følgende til grunn dersom
vilkårene for dispensasjon er oppfylt og tiltaket ikke strider mot hensyn som nevnt i
bestemmelsenes kap 5.1 punkt 2:
o Samlet bebyggelse bør begrenses til maks. 125 m2 BRA og 145 m2 BYA.
o For at maksimalt angitt BYA skal kunne tillates, forusettes det at vilkårene i plan- og
bygningsloven § 28-7 om tilstrekkelig uteareal mv er oppfylt (Se retningslinjenes
punkt i).
o Det tillates én boenhet per tomt.
o På fritidseiendommen kan det tillates uthus eller anneks på maksimalt 30 m2
innenfor øvre ramme for BRA.
Innenfor buffersone for fylkesdelplan for Rondane – Sølnkletten (villreinplanen) begrenses
bebyggelsen til maksimalt 120 m2 BRA/tomt jfr bestemmelse kap. 5.1 punkt 6.

g) Ved søknad om dispensasjon for utvidelse av boligbebyggelse på arealer som ikke er vist som
LNF-spredt i plankartet, bør følgende legges til grunn dersom vilkårene for dispensasjon er
oppfylt og tiltaket ikke strider mot hensyn som nevnt i bestemmelsenes kap 5.1 punkt 2:
Samlet BRA og BYA begrenses etter samme regler som gjelder for boligbebyggelse i LNFspredt jfr bestemmelsen kap 5.2 punkt 2) og retningslinjenes punkt i).
h) Tiltak som øker eiendommens bebygde areal (BYA) bør ikke tillates dersom kommunen er i
tvil om eiendommen har tilstrekkelig og egnet areal til parkering og uteoppholdsareal jfr
plan- og bygningslovens § 28-7.
Bebygd areal (BYA) bør begrenses oppad til maks 25 % av eiendommen for fritidseiendommer
med tomt mindre enn 650 m2 og boligeiendommer med tomt mindre enn 1,5 daa . Arealer
innenfor eiendomsgrensene som er offentlig veg eller privat veg med adkomst til andre
eiendommer, tas ikke med i beregningsgrunnlaget.
i)

Ved søknad om dispensasjon for tiltak på næringsbebyggelse forutsettes det at bebyggelsens
omfang vurderes i hvert enkelt tilfelle. Utvidelsen av næringsbebyggelse bør fortrinnsvis
avklares gjennom reguleringsplan med mindre det av hensyn til LNF-formålet er en fordel å
unngå varig omregulering til annet formål enn LNF.

j)

Ved eventuell dispensasjon for etablering av ny bolig- eller fritidsbebyggelse, skal kriterier for
lokalisering av ny bolig- og fritidsbebyggelse legges til grunn, slik de framgår av vedlegg 6,
«Kriterier for lokalisering av ny bolig- og fritidsbebyggelse». Ved søknad om dispensasjon for
ny næringsbebyggelse skal de samme kriteriene legges til grunn så langt det passer.

6 Bruk og vern av sjø og vassdrag
1) Bestemmelsene gjelder vannarealer og strender under høyeste regulerte vannstand eller
middels flomvannstand.
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2) Mindre byggearbeider knyttet til bestående bygning og anlegg kan tillates (pbl kap 20)
forutsatt at det er samsvar med bestemmelsene i kapittel 1.7 om 100-meterbeltet langs
enkelte sjøer og elver. Bygg og anlegg i tilknytning til vanningsanlegg for jordbruket er tillatt.
3) Utfylling og uttak av masser i vatn og vassdrag er ikke tillatt. Dette gjelder også bekkelukking.
4) Vegetasjonen i strandsona og langs elvebredder skal bevares.
5) Friluftsområder i plankartet viser offentlig tilgjengelig badeplasser. Badeområder skal holdes
intakt. Tiltak for tilrettelegging for allmenheten kan tillates.
6) I arealer vist som småbåthavner i plankartet tillates bygninger og anlegg for småbåter i
samsvar med reguleringsplan eller enkeltvedtak.
7) Gjennom reguleringsplan kan anleggelse av isbane for motorcross på Grøtlitjernet ved
Stavsjø, og hangglideropptrekk i Furnesfjorden godkjennes.
Retningslinjer for bruk og vern av sjø og vassdrag
a) Åsta er varig vernet mot kraftutbygging. Næra og Moelva er varig vernet mot videre
kraftutbygging. Vassdragene må forvaltes slik at verneverdiene bevares.
b) Strandområder langs de større sjøer og vassdrag bør i størst mulig grad gjøres tilgjengelig for
allmennheten.
c) Nye båtplasser bør legges til eksisterende brygger og bryggeanlegg. Unntak er enkelte
båtfester for å øke tilgjengeligheten til friluftsområder. Ved ombygging, søknad om utvidelse
eller lignende bør brygger vurderes flyttet til et annet bryggeanlegg når disse bryggene er til
hinder for allmenn ferdsel.

7 Sikrings- støy og faresoner
7.1 Sikringssone – drikkevann
1) Sikringssone (H120) viser områder for grunnvannsforsyning ved Narud og Holmen i
Brumunddal, Åsen vannverk i Åsmarka, samt i Nybygda, Mesnali, Lismarka og Brøttum.
Sonene viser areal for klausuleringssone for Narud (inkl Holmen) og Mesnali. For mer
detaljerte bestemmelser om Narud og Mesnali, vises til klausuleringsbestemmelser. For øvrig
viser sonene arealer med avtaler om beskyttelse av borebrønner.
2) Ved reguleringsplan eller tiltak etter plan- og bygningslovens § 1-6 skal det utarbeides risikoog sårbarhetsanalyse. Der analysen viser at planlagte tiltak kan medføre redusert sikkerhet
eller økt sårbarhet, skal analysen dokumentere avbøtende tiltak som gir akseptabel
sikkerhet. Analysen skal foreligge før regulering eller søknad om tiltak tas opp til behandling.
Fasadeendring jfr § 1-6 kan gjennomføres ved søknad dersom dette ikke har konsekvenser
for vannkilden. Riving jfr § 1-6 av konstruksjoner og bygg kan tillates som ledd i å sikre
drikkevannskilden.
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7.2 Støysoner
1) Støysone (H290) viser område med for rød og gul sone med vegtrafikkstøy langs riks- og
fylkesveger.
2)

Støysone (H210 og H220) viser rød og gul støysone for skytebaner der støysonekart er
utarbeidet.

3) Plankartet viser de viktigste støysonene som kommunen kjenner til.
Se for øvrig bestemmelser og retningslinjer om støy og luftkvalitet.

7.3 Faresone - skred
1) Faresone for ras og skredfare (H310) viser utløsningssoner og rassoner i samsvar med NVE
sin base for områder med ras og skredfare. Vist i temakart ROS.

7.4 Faresone - flomfare
1) Sone for flomfare (H320)som er markert i plankartet viser kotehøyde for 200-års flom i
Mjøsa, inkludert 0,5 m sikkerhetsmargin. Se også temakart ROS.
I strandområder som er utsatt for vind skal det vurderes å legge til ytterligere 0,5 m
sikkerhetsmargin for å ivareta forhøyet vannstand som følge av bølger.
2) For andre flomutsatte områder henvises til bestemmelser og retningslinjer i kapittel om
Risiko og sårbarhet.
3) Før tiltak kan igangsettes skal tilstrekkelig sikkerhet mot flom jfr. Sikkerhetskrav gitt i TEK 10,
dokumenteres.

7.5 Faresone - høyspent
1) Faresone høyspent (H370) viser de viktigste overføringsledningene. Ved tiltak nær
høyspentledningene plikter tiltakshaver å undersøke avstandskrav til høyspentledning.
Bygninger kan etableres forutsatt at avstand til kraftledningen overholder krav etter
regelverk under el-tilsynsloven (LOV-2009-06-19-103)
- Langs 66 kV anbefales 30 m byggeavstand til hver side av linje.
- Langs 132 kV linjer anbefales 50 m byggeavstand til hver side.
Se også temakart ROS.

7.6 Faresone - forurenset grunn
1) Det vises til Miljødirektoratets database for eiendommer med registrert forurenset grunn.
2) Se bestemmelser og retningslinjer om forurenset grunn.

7.7 Faresone - annen fare (flyplass)
1) Faresone (H390) gjelder Stavsberg flyplass. Se også temakart ROS.
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7.8 Faresone – brann-/ eksplosjonsfare
1) Faresone (H350) viser områder der det ikke tillates oppført ny bebyggelse

8 Soner med særlig angitt hensyn
8.1 Hensyn - landbruk
Hensynssone landbruk (H510), framgår i temakart landbruk, og viser særlig viktige områder for
matproduksjon, kulturlandskap og skogbruk. Hensynet til landbruks- og
kulturlandskapsinteresser skal legges til grunn ved behandling av enkeltsaker etter jordloven og
ved eventuelle søknader om dispensasjon etter plan- og bygningsloven. Se ellers bestemmelser
og retningslinjer for Landbruk-, natur- og friluftsområder.

8.2 Hensyn – friluftsliv
Hensynssone for friluftliv (H530), framgår av temakart friluftsliv, og viser statlig sikra
friluftsområder og andre særlig viktige områder for friluftsliv. Strengt hensyn til
friluftslivsinteressene bør legges til grunn ved behandling av enkeltsaker og eventuelle søknader
om dispensasjon etter plan- og bygningsloven.

8.3 Hensyn – landskap
Hensynssone for landskap (H550) er ikke vist som egen sone i kartet fordi jordbrukets
kulturlandskap stort sett er sammenfallende med hensynssone for landbruk (H510). Se
bestemmelser for hensynssone landbruk i temakart landbruk.

8.4 Bevaring - Naturmiljø
Hensynssone for bevaring av naturmiljø (H560) viser områder med prioriterte naturtyper og
utvalgte arter i hht DN sin naturbase og MIS-registreringer, samt områder omfattet av
fylkesdelplan for Rondane – Sølnkletten (villreinplanen). Det er ikke tillatt å gjennomføre tiltak
eller aktiviteter som er i strid med bevaringsformålet eller påvirker naturverdiene. Se også
temakart naturmiljø. Innenfor fylkesdelplan for Rondane – Sølnkletten gjelder retningslinjer for
forvaltning av områdene slik det framkommer av fylkesdelplanen.

9 Sone for båndlegging i hht andre lover
9.1 Sone for områder som er båndlagte etter lov om kulturminner
1) Områder vist som hensynssone (H730) omfatter områder med automatisk fredete,
vedtaksfredete eller forskriftsfredete bygninger og anlegg. Det er ikke tillatt å gjennomføre
tiltak som strider mot fredningsformålet eller verneverdiene. Ved tiltak i eller nær
hensynssonene plikter tiltakshaver å gjøre seg kjent med kulturminnet og avklare hvilke
hensyn det er nødvendig å ta.
2) Prøysenstua er foreslått fredet etter kulturminneloven og båndlegges i påvente av
fredningsvedtak. Område for varsel om oppstart av fredningssak er vist med hensynssone
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(H730)Bruk av området rundt Prøysen i samsvar med verneformålet er avklart gjennom
reguleringsplan vedtatt i 2013.
3) Se for øvrig bestemmelser og retningslinjer om kulturminner og kulturmiljø.

9.2 Sone for områder som er båndlagt etter lov om naturvern
1) Sone (H560) viser områder som er båndlagt etter naturvernloven. Det er ikke tillatt å
gjennomføre tiltak eller aktiviteter som er i strid med verneformålet eller påvirker
verneverdiene. Se også temakart naturmiljø.
-

Bjørgedalen naturreservat i Furnes
Buttekvern naturreservat i Brumunddal
Langodden naturreservat i Brumunddal
Torsæter naturreservat i Brumund/Mauset
Bergevika naturreservat, Helgøya
Eiksberget naturrerservat, Helgøya.
Steinsodden i Ringsaker
Tømten naturreservat i Moelv
Bruvollhagan naturreservat i Moelv
Moelv brygge, naturminne
Kløvstadhøgda naturreservat på Brøttum
Brumundsjøen naturreservat i fjellområdet
Endelausmyrene naturreservat i fjellområdet
Hemmeldalen naturreservat i fjellområdet
Harasjømyrene, naturreservat i fjellområdet

2) Se for øvrig bestemmelser og retningslinjer om naturverdier.

9.3 Sone for planoppfølging
Områder med reguleringsplankrav er vist med “R” i plankartet. Se også bestemmelser om
plankrav.
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10 Utsnitt av plankartet til kommuneplanens arealdel
Kommuneplanens arealdel viser utsnitt for følgende områder:

Stavsberg- Jessnes
Nydal
Kylstad
Brumunddal
Nybygda
Rudshøgda
Stavsjø
Tingnes
Gaupen - Jølstad
Moelv
Næroset
Brøttum
Åsmarka
Lismarka
Mesnali
Sjusjøen
Ljøsheim – Grunnåsen
Bjønnåsen
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11 Vedlegg

Side 39 av 54

Vedlegg 1 – Parkering
Bestemmelse til plan- og bygningslovens § 11 – 9 nr. 5 – Parkering i Ringsaker kommune, Hedmark

§ 1 Generelle bestemmelser
1.1 Bestemmelsen anvendes ved nybygg, hovedombygging, tilbygg eller endret bruk av
eksisterende bygninger.
1.2 For utforming av permanente parkeringsplasser skal den til enhver tid gjeldende
håndbok fra Statens vegvesen om ”Veg- og gateutforming” (Håndbok 017), legges til
grunn. Kommunens veileder vil gi ytterligere føringer.
1.3 Kommunen vurderer i hvert tilfelle om behovet for parkeringsplasser er
tilfredsstillende ivaretatt. Det kan i særlige tilfeller gis dispensasjon.
1.4 Alle arealer regnes etter NS 3940 – bruksareal (BRA).
1.4 Ved beregning av antall parkeringsplasser skal sluttantallet alltid rundes oppover til
nærmeste hele tall.
1.5 Minimum 5 % av parkeringsplassene til ansatte og besøkende bør være tilpasset
mennesker med nedsatt funksjonsevne (minimum 1 plass). Plassene skal være tydelig
merket og ligge så nær inngangene som mulig.
1.6 Sentrum defineres som sentrumsområde for Brumunddal og Moelv slik det framgår av
kommuneplanen.
§ 2 Bolig
2.1 Boliger i sentrum skal ha minimum 10 parkeringsplasser pr. 1 000 m².
2.2 Boliger utenfor sentrum skal ha minimum 1 parkeringsplass per boenhet 40 - 70 m² og
2 plasser per boenhet ≥ 70 m².
2.3 For boenheter < 40 m² (gjelder hele kommunen), stilles det ikke krav til
parkeringsplass.
2.4 For omsorgsboliger ol. gjelder bestemmelsene i § 5.
§ 3 Kontor og forretninger
3.1 Kontor og forretninger i sentrum skal ha minimum 10 parkeringsplasser pr. 1 000 m².
3.2 Kontor og forretning utenfor sentrum skal ha minimum 20 parkeringsplasser pr. 1 000
m².
3.3 I tillegg skal det avsettes nødvendig lasteareal for varetransport.
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§ 4 Industri- og lagerbebyggelse
4.1 Industri og lagerbebyggelse skal ha minimum 10 parkeringsplasser pr. 1 000 m².
§ 5 Andre typer bebyggelse
5.1 Institusjoner, omsorgsboliger, forsamlingslokaler, skoler, idrettsanlegg, kafeer mv. og
andre bygningsanlegg, hvor spesielle forhold gjør seg gjeldende, skal ha tilstrekkelig
med parkeringsplasser for biler og sykler og tilfredsstillende inn- og utkjøringsforhold.
Fastsettelse av p-krav skal avklares tidlig i planprosessen etter en dokumentasjon fra
tiltakshaver, og fastsettes endelig i byggesaken.
§ 6 Sykkelparkering
6.1 For blokkbebyggelse skal det være felles sykkelparkering for hver oppgang
tilsvarende 1 - 2 plasser pr. leilighet.
6.2 For forretnings- og kontorbebyggelse bør det være 3 - 4 parkeringsplasser for sykkel
opptil 100 m² BRA og 1 plass pr. 50 m² BRA forretningsareal utover 100 m².
6.3 Viktige kollektivknutepunkt/bussholdeplasser, skoler mv. skal ha gode
parkeringsmuligheter for sykkel.
§ 7 Reduserte krav ved sambruk
7.1 For sambruk og fellesløsninger kan krav om parkeringsplasser reduseres til 70 %.
7.2 Ved parkering på fellesareal for flere eiendommer skal vilkår om slik parkering
tinglyses som en heftelse på vedkommende eiendom. Parkeringsanlegg skal være
permanent og i samsvar med vedtatt arealplan.
§ 8 Plassering utenfor tomta
8.1 I sentrum kan det, dersom det foreligger tilstrekkelige grunner, godkjennes at
biloppstillingsplasser helt eller delvis blir anordnet på annet sted i rimelig nærhet
(maksimum 250 meter) mot tinglyst rettighet. Parkeringsanlegget skal være permanent
og i samsvar med vedtatt arealplan. Parkeringsanlegg skal være bygget, eller under
bygging.

§ 9 Frikjøp av parkeringsplass
9.1 I stedet for å opparbeide biloppstillingsplasser på egen grunn, fellesarealer mv. kan
kommunen samtykke i at det innbetales et beløp pr. manglende parkeringsplass til
kommunens parkeringsfond for bygging av parkeringsanlegg.
9.2 Frikjøpsbeløpet fastsettes i kommunens gebyrregulativ
9.3 Det settes som vilkår i byggetillatelsen at fastsatt frikjøpsbeløp skal være innbetalt før
midlertidig brukstillatelse/ferdigattest gis for bygningsarealer som berøres av frikjøpet.
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Vedlegg 2 – Skilt og reklame
Bestemmelse til plan- og bygningsloven § 11-9 nr. 5 – Skilt- og reklameinnretninger i Ringsaker
kommune.

1. Innen kommunen må skilt, reklameinnretninger og lignende ikke settes opp uten at
kommunen på forhånd har gitt samtykke bortsett fra skilt som kommer innenfor pkt. 2
i bestemmelsene.
Ved vurderingen av hvorvidt samtykke skal gis, må det tas hensyn til om innretningen
virker skjemmende i seg selv eller i forhold til omgivelsene, eller virker sjenerende.
2. Plassering og endring av skilt- og reklameinnretninger er i henhold til plan- og
bygningslovens § 20-1 søknadspliktige med de unntak som fremgår av
byggesaksforskriftens § 4-1c pkt. 3, (ett skilt som er mindre enn 3 m² flatt montert på
vegg). Det anbefales at skilt etter § 4-1 også avklares med kommunen.
Etter avtale med kommunen kan mindre skilt og endringer av skilt innenfor godkjent
skiltplan unntas fra søknadsplikten. Det samme kan kravet til nabovarsling og
ansvarsrett.
Skilt er likevel ikke omfattet av bestemmelsene når de, monteres innendørs eller på
arenaer, og er orientert inn mot selve området og er verken skjemmende eller til
sjenanse for det omkringliggende miljø.
3. Skilt og reklameinnretninger skal ha moderat størrelse, utforming og farge, og skal
harmonere med bygningen og miljøet for øvrig. Blinkende eller bevegelige
skilt/reklameinnretninger tillates vanligvis ikke.
4. Skilt av frittstående bokstaver og symboler foretrekkes. Skilt og reklame i form av
lyskasser kan godkjennes dersom de er utført med lukket front slik at bare tekst eller
symboler er gjennomlyst.
5. Uthengsskilt skal ikke ha større bredde enn 1 meter, og plasseres minst 2,5 meter over
bakkenivå.
6. Antall skilt skal være maksimum 2 stk. for hver virksomhet som holder til på
eiendommen. I næringsbygg som inneholder flere virksomheter, bør skiltene samles i
en egen oppslagstavle. Denne kan være frittstående. Virksomhet i lokaler med fasade
langs veg eller gate med egen inngang, kan ha egne skilt.
7. Skilt og reklameinnretninger på bygninger skal plasseres på veggflater, og tillates bare
unntaksvis plassert på møne, takflater eller gesims. Skilt og reklameinnretninger
tillates ikke plassert på stolper eller gjerder.
8. På bevaringsverdige bygninger og bygningsmiljøer skal skilt og reklameinnretninger
ha et enhetlig preg og fortrinnsvis utføres i tidsriktige materialer.
9. Skilt og reklame som ikke er direkte knyttet til virksomheten som drives på
eiendommen, er ikke tillatt. Løsfotreklame på offentlig gategrunn kan tillates etter
søknad.
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10. Frittstående reklameskilt langs offentlig veg kan unntaksvis godkjennes av
planutvalget innenfor bestemte tidsrom og i avgrensede områder som er fastsatt
sammen med vegmyndighetene.
11. Planer for tidsbegrenset oppsetting av telt, flagg, vimpler m.m. i tilknytning til
markedsføring av næringsvirksomhet, offentlige tiltak eller lignende, skal på forhånd
være godkjent av kommunen.

Bestemmelsene trer i kraft straks. Fra samme tid oppheves Vedtekt til plan- og bygningsloven
§ 107, ikrafttreden 08.06.2008.
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Vedlegg 3 – Tilknytningsplikt til fjernvarme
Innenfor konsesjonsområdene for fjernvarmeanlegg skal alle nybygg med samlet oppvarmet
bruksareal over 500 m2 og bygg med oppvarmet bruksareal over 500 m 2 som gjennomgår en
hovedombygging, tilknyttes fjernvarmeanleggene.
Der det foretas feltutbygging hvor det oppføres flere bygninger med samlet oppvarmet bruksareal
over 500 m2, vil hver av disse bygningene være tilknytningspliktige. Med feltutbygging menes
rekkehus, flermannsboliger og tilsvarende bygninger innenfor et geografisk avgrenset område.
De som har tilknytningsplikt må installere internt fordelingsnett for vannbåren varme, slik at bygget
fullt ut kan dekke sitt varmebehov ved fjernvarme.
Kommunen kan etter søknad gi helt eller delvis unntak fra tilknytningsplikten der det kan
dokumenteres at bruk av alternative løsninger for tiltaket vil være miljømessig bedre enn fjernvarme.
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Vedlegg 4 – Forutsetninger for utbyggingsavtaler

FORUTSETNINGER FOR BRUK AV UTBYGGINGSAVTALER I
RINGSAKER KOMMUNE
Dato

19.9.2006

Vedtatt av kommunestyret 7. mars 2007 sak 27/07
Forutsetningene er vedtatt med hjemmel i plan- og bygningsloven kap. XI-A,
Utbyggingsavtaler, § 64. De er ikke uttømmende for alle typer saker.
1. Utbyggingsavtaler inngås med utbygger eller grunneier for gjennomføring av
arealplaner. For byggeområder som er kartfestet i kommuneplanens arealdel må det som
hovedregel påregnes at utbyggingsavtale vil være en forutsetning for utbygging. Det
gjelder framtidige byggeområder for bolig, erverv, senterområder, fritidsbebyggelse og
friområder, samt andre områder med utbyggingsprosjekter, herunder trafikkområder, i
medhold av vedtatt regulerings- eller bebyggelsesplan.
2. Føringer for kommunens prioriteringer framgår av kommuneplan, budsjett,
handlingsprogram og økonomiplan.
3. Utbyggingsavtalene skal sikre opprusting, etablering og drift av nødvendig teknisk og
grønn infrastruktur, herunder parkeringsanlegg og friområder. Utbyggingsavtaler kan
også omfatte boligpolitiske tiltak og bygningers utforming, som antall boliger og
fordeling av boligtyper, krav til kvalitet, herunder krav til energieffektivitet, og
eventuelt forkjøpsrett til en andel av boligene. Videre kan avtalene omfatte spesielle
infrastrukturtiltak som følger av utbyggingen, miljø- og kulturtiltak som støyskjerming
og kvalitetstiltak i byrom og parkområder, utbyggingstakt og andre tiltak som er
nødvendige for at området skal fungere hensiktsmessig.
4. Intern teknisk infrastruktur og grøntområder som overtas av kommunen skal være
opparbeidet etter kommunal krav til standard, og overtas vederlagsfritt.
5. Ekstern teknisk infrastruktur som kommer flere brukere i et større område til nytte, skal
i alminnelighet bekostes av kommunen, men det kan det inngås avtale etter lovens
bestemmelse om forholdsmessig kostnadsdeling.
6. Der kommunal infrastruktur fornyes av utbygger, kan det forhandles om en kommunal
andel med bakgrunn i for eksempel økt funksjonsevne
7. Ved estetisk opprusting av sentrumsområder i Brumunddal og Moelv, skal grunneier
dekke kostnader for anlegg mellom bygg/eiendomsgrense og fortauskant, inkl.
belysning, beplantning og kantstein mv, i eiendommens lengde.
8. Rådmannen vurderer spørsmålet om utbyggingsavtale i forbindelse med grunneiers

kontakt ovenfor planmyndigheten om planlegging eller utbygging av et område eller
prosjekt. Planutvalget avgjør ved 1.gangs behandling av forslag til regulerings- eller
bebyggelsesplan (utleggelse til offentlig ettersyn), om det er behov for utbyggingsavtale
for gjennomføring av planen. Rådmannen forhandler fram utbyggingsavtalen og legger
den fram for formannskapet til godkjenning etter at planen er vedtatt.
***
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Vedlegg 5 – Retningslinje for regulering av veger og grønne områder i nye
boligområder
I reguleringsplaner skal det fastlegges om veger og grønnstruktur er offentlig eller privat.
Reguleringsstatusen på slike formål har følger for hvem som faktisk har plikter og rettigheter.
Hovedregelen er at veger og grønnstruktur som skal være tilgjengelige for allmennheten – dvs. der
hvor bare offentlig myndighet kan begrense bruken – skal være regulert til offentlig formålsområde.
(Det vil likevel kunne være unntak fra dette. Annen lovgivning enn plan- og bygningsloven vil kunne gi
allmenne rettigheter uten at det er regulert for det. For eksempel vil neppe et flertall av eierne av en
felles atkomstveg kunne stenge vegen for besøkende til én av eierne.)
I fordeling av private og offentlige formålsområder bør det unngås at det blir åpenbar
forskjellsbehandling av innbyggere både internt i planområdet og i forhold til noenlunde tilsvarende
områder andre steder i kommunen.
OFFENTLIG: Følgende formålsområder bør være regulert som offentlige, og normalt eies/ være
overtatt av kommunen:
• Veger som har samlevegkarakter, eller er en stor atkomstveg. (Etter gjeldende retningslinjer
for veg: Samleveg 1, Adkomstveg 2, kanskje også adkomstveg 1). I nye planer bør kommunen
påse at slike veger er tilrettelagt for enkelt vintervedlikehold, ved at vegen danner sløyfer
eller på annen måte i minst mulig grad er avhengig av snuplasser/ vendehammere.
• Gang- og sykkelveger som inngår i et sammenhengende g/s-vegnett
• Turveger og turvegdrag som er deler av større drag (f.eks. vist i k-plan), eller i seg selv sikrer
viktige drag gjennom områdene for områdets egne innbyggere. Tilrettelegging og drift skal
normalt ha et lavt ambisjonsnivå. Mer krevende tilrettelegging og drift/ skjøtsel kan
kommunen tillate og evt. medvirke til på oppfordring fra brukerne eller representanter for
brukergrupper, slik som velforeninger, idrettslag o.l.
• Grønnstruktur som er deler av større drag, eller som sikrer viktige drag i området, skal
vurderes for offentlig overtakelse. Grønnstruktur skal fortrinnsvis være allment tilgjengelig.
Som for turveger og -drag skal tilrettelegging og skjøtsel i utgangspunktet kun holde et
minimumsnivå.
PRIVAT: Følgende formålsområder bør være regulert som private, og normalt eies og vedlikeholdes
av beboerne eller annen privat part på vegne av beboerne:
•
•
•

Boligfelt/ “stortomter”. Dette gjelder alle arealer i slike områder, også de som ved utbygging
inndeles i interne veger, gangveger, lekeområder osv.
“Stikkveger”, dvs. små, (felles) adkomstveger som ikke inngår i felt, men er vist som veg på
plankartet. Disse får normalt heller ikke offentlig vegbelysning.
Lengre blindveger/ gardsveger. På slike veger kan likevel vegbelysning inngå som offentlig
anlegg etter vurdering.
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Vedlegg 6 - Kriterier for lokalisering av ny bolig- og fritidsbebyggelse
Disse kriteriene er lagt til grunn ved vurdering av innspill til kommuneplanens arealdel og skal legges
til grunn ved behandling av eventuelle reguleringsplanforslag for nye områder som ikke er
planavklart i kommuneplanen, eller ved enkeltvedtak.

FELLES KRITERIER
Ny bolig og fritidsbebyggelse bør ikke
 ligge på dyrka mark. Unntak gjelder innebygde jordbruksarealer i tettsteder.
 medføre oppdeling og nedbygging av større sammenhengende landbruks-, kultur-, natur- og
friluftsområder
 komme i konflikt med små og viktige natur-, kultur- og friluftsområder, herunder viktige områder
for biologisk mangfold og områder med viktige geologiske forekomster
 legges til eksponerte og sårbare kulturlandskapsområder
 bidra til uklar avgrensning av tettstedene
 ligge nærmere enn 50 meter fra vann- og vassdrag (viktige vassdrag er definert i gjeldende
kommuneplan)
 legges til områder der det ikke kan oppnås gode vann- og avløpsløsninger
 være utsatt for støy over anbefalte retningslinjer fra Miljøverndepartementet
 være utsatt for ras, flom, elektromagnetisk stråling, radioaktivitet m.m.

NYE BOLIGOMRÅDER
MÅL: Styrke eksisterende tettsteder og bygdesentre
Nye boligområder bør
 skje på områder som er godt egnet med sol, utsikt og godt lokalklima
 ha tilfredsstillende grunnforhold
 ha nærhet til service- og tjenestetilbud som skole, barnehage, forretninger etc
 ha trygg skoleveg
 ha god forbindelse til friområder/lekeplasser i nærmiljøet samt til friluftsområder
 utnytte eksisterende infrastruktur (veg, vann, avløp, strøm, alternativ energi)
 la seg betjene med kollektivtilbud
Viktige prinsipper
 Sentrumsnære områder bør utnyttes effektivt, men sammenhengende grøntstruktur må bevares
 Fortettingsmuligheter bør utnyttes før tettstedene utvides
 Vektlegge estetikk og kvalitet i utbyggingen
 Vektlegge tilpasning til ulike brukergrupper gjennom universell utforming
 Vektlegge tilrettelegging for miljøvennlige løsninger mht energiutnytting og oppvarming

LOKALISERING AV SPREDT BEBYGGELSE I LNF-OMRÅDENE
MÅL: Klynger og enkelthus
Ny spredt boligbebyggelse
 bør samles i klynger i tilknytning til eksisterende bebyggelse for å styrke eksisterende
grendestruktur, og som enkelthus der forholdene ligger til rette for det.
 bør skje på områder som er godt egnet med sol, utsikt og som har tilfredsstillende grunnforhold
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bør lokaliseres slik at kantvegetasjon langs vassdrag og åkerreiner kan bevares
må ha godkjent adkomst, vann og avløp

KRITERIER FOR LOKALISERING AV NY FRITIDSBEBYGGELSE I FJELLET
MÅL: Bevare balansen mellom bruk og vern av fjellområdene i et langsiktig perspektiv
Ny fritidsbebyggelse
 bør fortrinnsvis etableres ved utvidelse og fortetting av eksisterende byggeområder som ligger i
tilknytning til eksisterende helårsveg
 bør skje på områder som er godt egnet med sol, utsikt og som har tilfredsstillende grunnforhold
 bør skje i felt og på grunnlag av reguleringsplan
 tillates ikke etablert i villreinens leveområde. Dette gjelder også turistbedrifter og andre
virksomheter, samt utvidelser og fortetting av eksisterende byggeområder.
 som forringer setervangenes kulturmiljø bør ikke tillates. Seterområder skal bevares som åpne
setervanger.
 bør ha tilgang til viktige friluftsområder via ”grøntkorridorer”.
 bør ha god landskapstilpasning
 må ha tilfredsstillende løsning for veg, vann og avløp (avhengig av hyttestandard)

LOKALISERING AV NY FRITIDSBEBYGGELSE TIL MJØSA OG ANDRE HOVEDVASSDRAG
MÅL: Kombinere utbygging, vern og tilgjengelighet på en god måte
Ny fritidsbebyggelse
 bør skje på områder som er godt egnet med sol, utsikt og som har tilfredsstillende grunnforhold
 bør skje i felt og på grunnlag av reguleringsplan
 bør ha god landskapstilpasning
 må ha tilfredsstillende løsning for veg, vann og avløp
 må sikre adkomst og tilrettelegging for allmennheten i strandsonen
 bør sikre at tilhørende båtplasser lokaliseres i fellesanlegg
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Vedlegg 7 - Fylkesveger - Byggegrenser og avkjørsler
Utdrag fra Statens vegvesen: “Funksjonsklasser – Vegnettsplan for Hedmark.
Byggegrenser og rammeplan for avkjørsler for Hedmark. Juni 2012”
Funksjonsklasse
Byggegrenser
Funksjonsklasse A
Byggegrense 50 m (maks 100m)

Rammeplan for Ringsaker kommune
Holdning til avkjørsler
Meget streng holdning
Ev 6 Hamar gr. – Oppland gr.
Ev 6 Brumundvika – Brumunddal sentrum (x fv. 90)

Funksjonsklasse B
regionale hovedveger
Byggegrense 50m

Streng holdning
(Ingen veger i Ringsaker)

Funksjonsklasse C,
lokale hovedveger
byggegrense 30m

Streng holdning
Fv 2 Marienberg (x fv. 216) – Storåsen
Fv 19 Rudshøgda (x rv. 20/ E6) – Kvernstua (x fv. 216)
Fv 60 Buttekvern (x fv. 84) – Hamar gr.
Fv 74 Hamar gr. – Alu (x fv. 66)
Fv 84 Snekkersvea (x E6)– Hersoug (x fv. 213)
Fv 212 PelleRvika (x fv. 84) – Stavsjø (x fv. 213)
Fv 213 Stavsjø (x 212) – Oppland gr.
Fv 216 Moelv (x fv. 213) – Oppland gr.

Funksjonsklasse D
lokal samleveg
Byggegrense 30m

Mindre streng holdning
Fv 2 Brøttum (x fv. 213) – Brattli (x fv. 216)
Fv 20 Gropa (x fv. 95) – Rudshøgda n.
Fv 20 Jølstad (x fv. 213) – Kråkerud (x fv. 97)
Fv 35 Nes kirke(x fv. 213) – Grønnerud
Fv 35 Grønnerud – Grønnerud (Helgøya rundt)
Fv 41 Nes kirke(x fv. 213) – Voll(x fv. 212)
Fv 47 Snippen(x fv. 92) – Brumund sag (x fv. 51)
Fv 51 Brumunddal (x fv. 84) – Svestad rundkjøring
Fv 52 Svestad (x fv. 51) – Kvilheim
Fv 58 Nydal (x fv. 84) – Nydal X Jønsbakken
Fv 66 Arnkvern (x fv. 101) – Bjørge (x fv. 60)
Fv 67 Viker (x fv. 73) – Sollerud (x fv. 84)
Fv 69 Jessnes (x fv. 67)– Dobloug (x fv. 84)
Fv 72 Hamar gr. – Kåtorp (x fv. 66)
Fv 73 Hamar gr. – Vetten (x fv. 69)
Fv 89 Strandvegen – x kommunal veg
Fv 90 X Jemtlandsvegen – PelleRvika (x fv. 84)
Fv 91 Arnkværn nedre( x fv. 66) – Hamar gr.
Fv 92 Brumunddal(x fv. 84) – Byflaten (x fv. 22)
Fv 95 Økelsrud (x fv. 84) – Ringsaker krk (x fv. 213)
Fv 96 x (bru over) E6 – Ringsaker krk (x fv. 95)
Fv 97 Kråkerud (x fv. 20) – Kvarbergvika (x fv. 212)
Fv 213 Nes kirke (x fv. 35) – Stavsjø (x 212)
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Funksjonsklasse E,
lokal adkomstveg
Byggegrense 15m

Lite streng holdning
Fv 1 Bergseng st. (x fv. 321) – Bergseng (x fv. 213)
Fv 1 Freng (x fv. 213) – Bergseng st. (x fv. 321)
Fv 3 Kjosberget (x fv. 213) – Bergseng (x fv. 213)
Fv 4 Bekkevold (x fv. 213) – Anset (x fv. 3)
Fv 5 Holte (x fv. 3) – Møkkelåsen
Fv 7 Arneberg (x fv. 216) – Oppland gr.
Fv 11 Arneberg (x fv. 216) – Nybrua (x fv. 2)
Fv 12 Næroset (x fv. 216) – Lier (x fv. 39)
Fv 15 Fløtlia (x fv. 17) – Ulven (x fv. 3)
Fv 16 Vea (x fv. 213) – Lundehagen (x fv. 15)
Fv 17 Brandbutajet (x fv. 213) – Næroset (x fv. 12)
Fv 20 Kråkerud (x fv. 97) – Gropa (x fv. 95)
Fv 22 Byflaten (x fv. 92) – Kvernstua (x fv. 19)
Fv 25 Fangberget (x fv. 84) – Jønsrud (x fv. 93)
Fv 34 Korslund (x fv. 85) – Hol (x fv. 213)
Fv 39 Stavsjø (x fv. 213)– Kvam (x fv. 41)
Fv 42 Kvernvollen (x fv. 212) – Gårum (fv. 213)
Fv 48 Skarløkken (x fv. 92) – Torseter (x fv. 47)
Fv 49 Brennlien (x fv. 92) – Gunnersvea (x fv. 47)
Fv 51 Svestad rundkjøring – Brummund sag (x fv. 47)
Fv 53 Mauset (x fv. 51) – Åsettajet (x fv. 58)
Fv 56 MyRvold (x fv. 84) – Høsbjør
Fv 57 Tvedt (x fv. 60) – Putten (x fv. 58)
Fv 58 Nydal x Jensbakken – Nybygda (x fv. 52)
Fv 59 Jensbakken (x fv. 58) – Rognlia (x fv. 59)
Fv 61 Sanne (x fv. 60) – Rognlia (x fv. 59)
Fv 72 Kåtorp (x fv. 66) – Berg (x fv. 84)
Fv 82 Holohagen (x fv. 86) – Mengshoel (x fv. 85)
Fv 85 Stavsjø (x fv. 213) – Mengshoel Fk
Fv 86 Jølstad (x fv. 213) – Taskerud (x fv. 85)
Fv 89 Brumunddal vegkro (x E6) – Sanden x fv. 67 (Strandvegen)
Fv 90 Øverbakkvegen (x fv. 84 søndre rundkjøring) – x E6 arm
Fv 90 x fv. 84 (nordre rundkjøring) – x Jemtlandsvegen
Fv 92 Byflaten (x fv. 22) – Arneberg (x fv. 216)
Fv 93 Flisaker (x fv. 22) – Bolstad (x fv. 19)
Fv 94 Veldre st. (x fv. 25) – Vinjusveen (x fv. 93)
Fv 96 Tandestua (x fv. 19) – x (bru over) E6
Fv 101 Arnkvern (x fv. 66) – Hamar gr.
Fv 320 Olasveen (x fv. 216) – Oppland gr.
Fv 321 Bergseng (x fv. 1) – Oppland gr.
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Vedlegg 8 – Oversiktstabeller - utbyggingsområder
AB -Andre typer nærmere angitt bebyggelse
og anlegg
BA -Bebyggelse og anlegg
B -Boligbebyggelse
FB -Fritidsbebyggelse
FO -Friområder
I -Idrettsanlegg
N -Næringsbebyggelse

T -Offentlig eller privat tjenesteyting
*
R
LB
KS
FS
ET

-Tidligere godkjent
-Reguleringskrav
-Lavblokker
-Konsentrert småhusbebyggelse
-Frittliggende småhus
-Eneboliger/tomannsbolig

I tabellene for boligbebyggelse er det tatt utgangspunkt i erfaringstall for anslått utbygging, antall enheter og
type bebyggelse. Hensikten er å si noe om kapasiteten i planen. Reguleringsplaner vil avklare endelige type
bebyggelse og antall enheter. Det er stor kapasitet i planen samlet. Planen omfatter både eksisterende
planavklarte tomteområder spredt i kommunen og satsingsområder for boligbygging nær bysentrum og i områder
med tilfredsstillende kollektivdekning. Ved vurdering av kapasitet er det viktig å se de sentrale områdene
uavhengig av generelt tilbud ellers i kommunen.

Boligbebyggelse
Furnes
B1 Nydalsenga
B2 Lund Søndre *
B3 Damhagen *
B4 Kylstad*
B5 Røsethagen, Kylstad
B6 Bergshøgda *
B7 Kval
B8 Jessnes
B9 Lykset, Nydal
B10 Lefstorget
Sum boligområder Furnes
Brumunddal
B11 Ånnerud, Brumunddal
B12 Bjørklia, Nybygda *
B13 Nybygda, Nord *
B14 Haugen *
B15 Slåttsveen i Brumunddal *
B16 Gåskvern S *
B17 Øverkvernflata *
B18 Øverkvern, Nord *
B19 Øverkvern, Vest
B20 Lille Almerud *
B21 Nyborg
B22 Frambakklia*
B24 Ødegården*
B26 Verven, Nord*
B27 Verven, Sør *
B28 Furubakken, Verven
B30 Børkevegen *
B31 Børkelia
B33 Dalby II *
B34 Minka Brumunddal *
B35 Aslasletta, Veldre *
B36 Slåttsvea, Veldre
B37 Lundberg, Byflaten *

Daa

Type bebyggelse

Antall enheter

68
114
20
31
27
3
70
48
7
3
391

KS
KS
KS
FS
ET
FS
FS, ET
FS, ET
KS
ET

170
388
40
12
20
3
50
45
20
3
751

11
23
14
47
33
10
117
172
4
57
12
66
49
17
31
32
6
18
16
46
7
29
14

FS, ET
ET
ET
FS
FS
ET
LB, KS, FS
LB, KS, FS
KS
KS, ET
FS, ET
FS, ET
LB, KS
LB, KS, FS
LB, KS, FS
LB, KS, FS
KS, FS
FS, ET
FS, ET
ET
ET
ET
ET

12
15
10
40
40
8
200
260
10
90
9
50
40
48
74
60
8
70
18
46
6
29
15
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B38 Sveumvegen, Brumunddal *
B39 Gartneritomta
Sum boligområder Brumunddal
Nes
B40 Stavsjø *
B41 Stavsjø, Sør *
B42 Retterstadvegen
B43 Torsberget *
B44 Årengen Tingnes*
B45 Kokshus*
B46 Jølstad*
B47 Bjørkelunden, Helgøya*
Sum boligområder Nes
Moelv
B50 Fjølstad, Nedre
B51 Fjølstad, Øvre *
B52 Anderkvern *
B53 Løkkesvea *
B54 Bruvollhagan *
B55 Storgata 45 *
B56 Grua
B57 Aspelia, Moelv *
B58 Sanda
B59 Skarpsno *
B60 Nordheim *
B61 Øvre Ring *
B62 Næroset *
B63 Revlinghagan, Gaupen *
B64 Gaupen*
Sum boligområder Moelv
Ringsaker nord
B70 Larsåsvegen, Åsmarka *
B71 Åsmarka *
B72 Åsen *
B73 Brøttum Nord *
B74 Ulven II, Brøttum *
B75 Tokstad, Brøttum *
B76 Ødegårdsjordet, Brøttum
B77 Avseth, Brøttum *
B78 Almslia, Brøttum *
B79 Lismarka *
B80 Mesnali, Vest *
B81 Mesnali, Øst *
B82 Berget, Mesnali *
B83 Bergseng, Brøttum
B84 Larsåsen, Åsmarka
Sum boligområder Ringsaker nord

12
8
900

KS
KS

20
20
1198

22
95
5
24
8
27
12
26
219

KS, ET
KS, FS, ET
ET
ET
ET
FS
ET
ET

16
90
5
15
5
38
7
15
191

36
137
44
192
58
10
25
33
17
8
30
9
61
45
14
723

FS, ET
FS, ET
FS, ET
FS, ET
FS, ET
LB, KS
LB, KS
ET
KS
FS, ET
ET
ET
ET
ET
ET

35
150
35
150
45
20
50
20
50
7
18
7
36
28
10
661

51
15
6
34
5
11
28
15
50
48
27
55
19
13
26
403

ET
ET
ET
ET
ET
FS
KS
KS, FS
ET
ET
ET
ET
ET
ET
ET

30
10
5
20
4
10
30
20
36
36
16
33
10
5
18
285
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Bebyggelse og anlegg

Daa
14
11
33
16
3
40
117

BA1 Tømmerli, Brumunddal
BA2 Hoel gård, Nes *
BA3 Mengshol*
BA4 Gaupen
BA5 Kvitsand, Brøttum *
BA6 Tyria massedeponi, Sjusjøen
Sum Bebyggelse og anlegg

Fritidsbebyggelse
Fjellområdene
FB1 Hamarsæterhøgda, utvidelse *
FB2 Grunnåsen, utvidelse *
FB3 Ljøsheim, utvidelse *
FB4 Ljøsheim, nytt omr.
FB5 Lauvlia *
FB6 Lauvlia, nytt omr.
FB7 Kroksjølia, fortetting, utvidelse
FB8 Heståsmyra
FB9 Birkerbeinerbakken fortetting,
utvidelse.
FB10 Nybu, fortetting, utvidelse *
FB11 Fløyta
FB12 Natrudstilen 7 *
FB13 Svarthaugen vest
FB14 Natrudstilen sør *
FB15 Svarthaugen
FB16 Revhibakkmyra
Sum fritidsbebyggelse
Kommunen forøvrig
FB17 Finsandvika hyttefelt, Brøttum *
FB18 Kvitsand, Brøttum *
FB19 Kvitsand, Brøttum *
FB20 Vinju hytteområde *
FB 22 Brattberget*
Sum fritidsbebyggelse

Forretning
F1 Arnkvern – Engeløkka, Furnes
F2 Nydal
F3 Stela, Brumunddal *
F4 Rudshøgda *
Sum forretning

Ant.
tomter

Daa

70
200
100
100
150
200
100
60
200

190
900
460
400
650
800
1800
174
880

300
25
48
200
300
60
50
2163

1880
63
56
125
194
135
1272
51
149
255
56
396
957

Daa
217
152
38
49
456
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Næringsbebyggelse
N1 Pellerviken, Brumunddal *
N2 Dehli, Brumunddal *
N3 Ånnerud, Brumunddal
N4 Rudshøgda *
N5 Rudshøgda *
N6 Moelv *
N7 Sanda, Moelv *
N8 Strand. Moelv *
N10 Smedstadskogen, Moelv *
N11 Buvika, Næroset
N12 Brøttum, Tømmermyra *
N13 Natrudstilen
N14 Sjusjøstallen
Sum næringsbebyggelse

Andre typer bebyggelse og anlegg
AB1 Granrudjordet, Brumunddal *
AB2 Strand, Brumunddal *
AB3 Stela, Brumunddal *
Sum andre typer bebyggelse og anlegg

Offentlig eller privat tjenesteyting
T1 Furnes u. skole, Nydal
T2 Mørkved skole, Brumunddal *
T3 Liavegen, Brumunddal
T5 Tingnes, Nes *
T6 Bruvollhagan, Moelv *
T7 Bruvollhagan, Moelv *
T8 Næroset
T9 Moelv renseanlegg
T10 Vea, Moelv
T11 Ringsaker kirke
T12 Brøttum *
Sum offentlig eller privat tjenesteyting Moelv

Idrettsanlegg
I1 Brøttum
I2 Bøverlund *
Sum idrettsanlegg

Fritid og turistformål
FT2 Sjusjøtunet Caravan, utvidelse *

Daa
187
156
37
522
420
70
109
11
16
114
8
80
133
1863
Daa
102
48
23
149
Daa
21
34
8
11
15
8
3
2
8
9
8
113
Daa
22
100
122
Daa
19
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