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Formålet med planen
Planen skal legge til rette for utvikling av nye, sentrumsnære leiligheter. Øke utnyttelsen på sentrumsnære tomter.
Planen skal ivareta bevaring av eksisterende bolig på tomten.

Planområdet og om planarbeidet vil få virkninger utenfor planområdet
Planområdet omfatter tomt for eksisterende bolig, hjørne til nabotomt, eksisterende gang og sykkelvei mellom bo- og
aktivitetssenter og Åsmarkvegen og deler av parkeringsplassen på tomt for eksisterende Moelv bo- og
aktivitetssenter.

ILLUSTRASJON: Foreslått planavgrensning (stiplet rødt)
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OVERSIKTSBILDE HENTET FRA GOOGLE

Planlagt bebyggelse, anlegg og andre tiltak

Foreslått bebyggelse omfatter ett bygg i 2 til 3 etasjer med 8 leiligheter og åpen parkering over parkeringskjeller,
sportsboder i kjeller. Renovasjon ved innkjøring på tomt. 3 leiligheter er planlagt med direkte adkomst til terreng,
resterende 5 har adkomst fra heis/trapperom enten via svalgang eller direkte adkomst til trappehuset. Svalgangen
ligger mot nord/vest. Alle boligene har private balkonger. Boligen i øverste etasje har privat takterrasse. Alle
terrassene er orientert mot sør.
Adkomst til leilighetsbebyggelsen fra Parkvegen er planlagt over eksisterende parkeringsplass for Moelv bo- og
aktivitetssenter med nedkjøring via eksisterende gangveg til parkering under terreng mellom nabotomt og parkering.
Regulert gangveg foreslås som adkomst for underliggende parkering. Bruk av veien må tinglyses. Den nye foreslåtte
vegen bør stenges for utkjøring i Åsmarkvegen, men adkomst for gående og syklende til Åsmarkvegen
opprettholdes.
Det planlegges 12 parkeringsplasser, 6 i hvert plan.
Ny bebyggelse gis en utforming som spiller på lag med eksisterende bolig og tilliggende bo- og aktivitetssenteret. Det
skal legges stor vekt på varige og gode valg for fasadematerialer, detaljering og arkitektonisk uttrykk. Bygningen
oppføres i massivtre.
Eksisterende bolig og uthus ligger innenfor kulturminneplanen og er regulert til bevaring i
MOELV SENTRUM I, REG.PLAN (ikke sefrakregistrert). Fylkeskommunen opplyser at eksisterende bygningsmasse
har høy grad av autentisitet fordi bygningene og utearealet har stått tilnærmet urørt i mange år.
Eksisterende uthus er foreslått revet i forbindelse med prosjektet. Eksisterende bolig bevares og istandsettes for
framtidig bruk til boliger.
Bolig og uthus er av vernemyndigheten ansett som en samlet del av det autentiske bygningsmiljøet. En har til hensikt
at det nye anlegget utformes og tilpasses omgivelsene uten at den bevaringsverdige boligen mister sin autentisitet. Vi
ønsker å assosiere det nye parkeringsanlegget til bakgårdsbebyggelsen og det gamle uthuset, med materialbruk og
fargesetting som harmonerer (hvitmalt spileverk i tre)
Mellom nytt parkeringsanlegg og eksisterende bolig foreslås en ny felles adkomst, med trapp til eksisterende bolig og
nye leiligheter. Trappen fyller mellomrommet mellom byggene og gir adkomst mellom nybygg og parkeringskjeller.
Trinnfri adkomst fra parkeringsplassene på øverste plan til eksisterende bolig.
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Eksisterende situasjon
I forbindelse med salget av tomten med eksisterende bebyggelse i 2017, ble det utført en Verdi og lånetakst av
Inspekta bolig AS, som vurderer bygningsmassen (bolig og uthus/garasje) som kondemnabel. Standarden er fra
byggeåret 1918, uten spesielle oppgraderinger. Det er påvist vesentlige skader på byggene, takstmannen vurderer
lønnsomt med en oppgradere.
Eksisterende bygninger og utearealer er tilpasset en annen tid. Selv moderate tiltak for å tilpasse eiendommen til
boligformål anno 2019 vil gi tydelige endringer på eiendommen.

KART: Foreslått bebyggelse

ILLUSTRASJON: Foreslått bebyggelse
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ILLUSTRASJON: Foreslått bebyggelse, viser adkomsten til eksisterende bolig og nye leiligheter

ILLUSTRASJON: Foreslått bebyggelse
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BILDE EKSISTERENDE SITUASJON, HENTET FRA GOOGLE

BILDE EKSISTERENDE SITUASJON, HENTET FRA GOOGLE. Viser eksisterende bolig, støttemur, uteplass
med trær og bo- og aktivitetssenteret.
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BILDE EKSISTERENDE SITUASJON, HENTET FRA GOOGLE. Viser eksisterende gang og sykkelvei mellom
bo- og aktivitetssenteret og Åsmarkvegen

BILDE EKSISTERENDE SITUASJON, HENTET FRA GOOGLE. Viser eksisterende gang og sykkelvei mellom
bo- og aktivitetssenteret og Åsmarkvegen
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BILDE EKSISTERENDE SITUASJON, HENTET FRA GOOGLE. Viser bygg på andre siden av Åsmarkvegen

Utbyggingsvolum og byggehøyder

Planlagt bebyggelse omfatter ett bygg, 2 til 3 etasjer med 8 leiligheter. Det legges opp til en bebyggelse med enkelt
formspråk, hvor bygningen trappes langs Åsmarkvegen. Leilighetene er planlagt med balkonger mot Åsmarkvegen.
Trappehus og svalgang legges mot bo- og aktivitetssenteret.
Bebyggelsen er tilpasset terrengfallet. Høyden opp til gesims på baksiden mot bo og aktivitetssenteret er ca 7.6m,
mot Åsmarkvegen ca 9,6m.

Funksjonelle og miljømessige kvaliteter

Boligene vil ha en sentrumsnær beliggenhet med nærhet til dagligvarebutikk, rekreasjonsareal, skole og barnehager,
og vil med dette legge et godt grunnlag for at den daglige forflytningen til skole og jobb skjer til fots eller med sykkel.
Initiativet bidrar til å bevare den gamle boligen, samtidig som nybygget på skånsomt vis tilpasses terreng og
omgivelser. Nybygg skal oppføres i massivtre, og med det bidra til en positiv miljøprofil.

Tiltakets virkning på, og tilpasning til, landskap og omgivelser

Eksisterende vegetasjon ryddes og to eksisterende trær på tomten felles for å gi plass til bebyggelsen og nye
utearealer med beplantning. Det etableres nytt uteoppholdsareal for lek på framsiden. Plan for dette skal utarbeides
av landskapsarkitekt.
Det bør vurderes om eksisterende tre på tomten til bo- og aktivitetssenteret må felles på grunn av ny vei.
Ny vei fra Parkvegen vil gå over kommunens parkeringsplass. Parkeringsplassen må omstruktureres og avgrenses fra
veien, for eksempel som vist på gjeldende reguleringsplan. Antall eksisterende parkeringsplasser skal ikke påvirkes.
Ny vei foreslås ført videre langs Åsmarkvegen 7 Gnr 376 Bnr 40, med kjøreadkomst ned eksisterende gang og
sykkelvei. Hjørnet på eiendom 376/40 bør vurderes avrundet med tanke på svingradius og siktlinjer.
Tiltaket er vurdert med tanke på god terrengtilpasning, enhetlig i sin utforming, samtidig som volumet er brutt ned og
skalert i sammenheng med verneverdig bebyggelse og bakenforliggende bo- og aktivitetssenter. Den planlagte
bebyggelsen vil i noen grad redusere utsikt for deler av bo- og aktivitetssenteret, men bebyggelsen er likevel
beskjeden innenfor 1-2 etasjer over terreng mot bo- og aktivitetssenteret.
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OVERSIKTSBILDE HENTET FRA HEDMARKEN KART

Forholdet til kommuneplan, ev. gjeldende reguleringsplaner og retningslinjer, og pågående planarbeid

Gjeldende reguleringsplan er «MOELV SENTRUM I, REG.PLAN», reguleringsformål er «Bolig». Byggene ligger i
bevaringsområdet og formålet er satt til «bevaring av bygninger»
Planforslaget gir endringer i bestemmelsene om grad av utnytting, byggegrense og maksimal byggehøyde.
Prosent tomteutnyttelse er regulert til 30%. Eksisterende bolig har en BRA på 238m², eksisterende uthus 100m² og
ny bebyggelse på ca1000m² (238+100+1000)/1059*100= 126%
Tomten er regulert til bolig i en etasje. Med eksisterende bolig i to etasjer med kjeller og eksisterende bo- og
aktivitetssenter i bakkant i tre etasjer, er foreslått bebyggelse innpasset i eksisterende bebyggelse.
Foreslått bebyggelse går ut over byggegrensen mot Åsmarkvegen.
Gjeldende kommuneplan er kommuneplanens arealdel 2014-2025, arealformål er «Boligbebyggelse»
I gjeldende reguleringsplan er tomt 376/2 (eksisterende gang og sykkelveg) regulert til «Felles avkjørsel»,
parkeringsplassen fra Parkvegen til 376/2 er regulert til «Kjørevei». Hjørnet på Åsmarkvegen 7 er vist avrundet.
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KART: Gjeldende reguleringsplan og kommuneplan
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ILLUSTRASJON: Gjeldende kulturminneplan Ringsaker

Vesentlige interesser som berøres av planinitiativet

-

Initiativet medfører en fortetting i området, men økt trafikkbelastning i Parkvegen antas å være marginal.
Utearealene skal detaljplanlegges av egen landskapsarkitekt.
Andre interessenter er grunneier av tomt (376/2) hvor eksisterende gang og sykkelsti ønskes bygd om til ny
adkomst for parkering. Naboeiendom (376/40) bør avrunde nordre hjørne som eksisterende reguleringsplan
viser.
Kulturminnevern.
Boliger i bo- og aktivitetssenteret mot foreslått ny bebyggelse.
Statens vegvesen med hensyn til forholdt knyttet til Åsmarkvegen.

Hvordan samfunnssikkerhet skal ivaretas, blant annet gjennom å forebygge risiko og sårbarhet

-

Lekeareal skal sikres mot Åsmarkvegen.
Kjøreveg/gangveg bør sikres ut i Åsmarkvegen med bom/hinder.
Ingen andre vesentlige risikofaktorer er avdekket på nåværende tidspunkt.
Trafikksikkerhet langs Åsmarkvegen.

Hvilke berørte offentlige organer og andre interesserte som skal varsles om planoppstart

Høringsinstans/

Avdeling/

Adresse

Postnr.

Poststed

E-post
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Fornavn

Etternavn

Statens vegvesen

Region øst

Fylkesmannen i
Innlandet
Hedmark
fylkeskommune

Samferdsel,
kulturminner og
plan

Eidsiva Nett
Ringsaker kommune

Planseksjonen

Telenor AS

Servicesenteret
for nettutbygging

Pb 1010
Skurva

2605

Lillehammer

firmapostost@vegvesen.no

Pb 987

2604

Lillehammer

fminpost@fylkesman
nen.no

Fylkeshuset

2325

Hamar

postmottak@hedma
rk.org

Pb 4100

2307

Hamar

firmapost@eidsivane
tt.no

Postboks 13

2381

Brumunddal

postmottak@ringsak
er.kommune.no
kabelnett@telenor.n
o

Sirkula

Postboks 3

2301

Hamar

post@sirkula.no

Hias IKS

Postboks 4065

2306

Hamar

post@hias.no

Postboks 13

2381

Brumunddal

postmottak@ringsak
er.kommune.no

Postboks 13

2381

Brumunddal

postmottak@ringsak
er.kommune.no

Eldrerådet i Ringsaker

v/Ingvild Røe

Funksjonshemmedes
råd i Ringsaker
Barnerepresentanten i
Ringsaker

RE-kultur og
fritid v/Asle
Berteig

postmottak.kultur@r
ingsaker.kommune.
no

Prosesser for samarbeid og medvirkning fra berørte fagmyndigheter, grunneiere, festere, naboer og andre
berørte
Planoppstart varsles på normal måte og kunngjøres i lokalavis, samt på nett. Planen legges ut til offentlig høring.

Vurderinger av om planen er omfattet av forskrift om konsekvensutredninger, og hvordan kravene i tilfelle vil
kunne bli ivaretatt
Plankonsulenten vurderer planen til å ikke være omfattet av forskrift om konsekvensutredninger. Planen omfattes ikke
av pkt 25 «Nye bolig- og fritidsboligområder som ikke er i samsvar med overordnet plan», jf Vedlegg I til Forskrift om
konsekvensutredning.
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