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I følge adresseliste 

Storgata 78 ti 46 - Varsei om oppstart av areed� me� områ�ereguierdngspian

Det skal utarbeides ny reguleringsplan for eiendommen Storgata 78 (tdligere  ingsakerhus) og 

eiendommene som ligger videre nordover tl og med Boligvegen, se vedlagte kart.  I henhold tl plan- 

og bygningslovens § 12-8, 1. ledd, varsles det med dete om at planarbeidet er igangsat. 

Plantypen som er valgt, er områdeplan. Denne skiller seg ikke mye fra vanlig, detaljert regulerings-

plan, men brukes blant annet for å avklare mer grunnleggende prinsipper for en helhetlig utvikling av

områder hvor det over lang td er oppståt et så stort mangfold av funksjoner, bebyggelse, eien-

dommer osv. at situasjonen er blit uoversiktlig. Videre utvikling av arealene kan da bli krevende. 

Mens detaljerte planer som regel utarbeides av private og har konkrete utbyggingsønsker som 

bakgrunn, har kommunen hele ansvaret for de mer generelle områdeplanene.

Dete brevet er bare en enkel orientering om at planarbeidet er igangsat. For mer informasjon og 
innsyn i plandokumenter, se fullstendig kunngjøring på www.ringsaker.kommune.no/arealplaner. 
Der finner du lenke videre tl tjenesten Planinnsyn, hvor du kan se dokumentene i saken. Blant annet 
er det et notat som gjør nærmere rede for bakgrunnen, formålet med planen, valgt planområde, 
formelt grunnlag for planen og diverse føringer for innholdet samt for planprosessen og medvirkning.
Det oppfordres tl å sende innspill tl planarbeidet via Planinnsyn. Det er også mulig å sende utalelser
i e-post eller brev tl  ingsaker kommune. Ta kontakt med saksbehandler dersom plandokumentene 
ønskes tlsendt eller dersom det er behov for veiledning i plandokumentene.

Kommunen vil gjerne ha innspill så tdlig som mulig i prosessen, og ber derfor om synspunkter på og 

forventninger tl utarbeidelsen av planen. Innspill kan retes tl  ingsaker kommune, planseksjonen, 

Boks 13, 2381 Brumunddal eller postmotakk@ringsaker.kommune.no innen 24.3.2019, med 

henvisning tl arkivsak 18/7211.

For å gjøre det letere å komme i kontakt med kommunen om planarbeidet, vil det være åpent 

kontor for henvendelser i Moelv Bibliotek trsdag den 5. mars fra kl 14 tl kl 17.

Spørsmål og innspill kan for øvrig retes tl plansjef Anne Gunn Kitelsrud 6233 5029 eller ved e-post 

tl postmotakk@ringsaker.kommune.no .
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