
Planstatus i Ringsakerfjellet 
Utfordringer og muligheter ved revisjon av 

kommuneplanens arealdel  
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Kommuneplanen for  
Ringsaker 2006-2010 (2018) 

Samfunnsdelen 

Arealdelen med 

plankart, 

bestemmelser og 

retningslinjer  



Ringsakerfjellet Ringsakerfjellet 

http://www.sjusjoen.no/bilde.php?sz=s&id=273


Viktige bestemmelser i kommuneplanen 

• Krav til reguleringsplan  

• Utbygging i byggeområder skal bl.a. ha etablert veg 
og gode vann- og avløpsløsninger 

• Maksimalt bruksareal 125 m2 

• Fordeling av strøm skal skje via jordkabel 

• Bruksendring fra fritidsbolig til bolig tillates ikke 

 

 



Viktige retningslinjer i kommuneplanen 

• Større, sammenhengende og ubebygde 
naturområder skal bevares 

• Ny fritidsbebyggelse bør  
 skje ved fortetting av  
 eksisterende byggeområder med helårsveg 

• Stier og løyper lokaliseres slik at ferdsel i 
sårbare områder unngås 

 

http://www.sjusjoen.no/bilde.php?sz=s&id=216


Kommunedelplan for Ringsakerfjellet 

Hensikten med planarbeidet 

• Utrede muligheter og konsekvenser av  
å legge til rette for VA til 
hytteområdene Kroksjølia, Lauvlia, 
Ljøsheim, Grunnåsen, Kuåsen, Elgåsen 
og Aksjøen. 

• Utredet energibruk, avfallshåndtering, 
massedeponering, trafikk og 
trafikksikkerhet, estetikk, biologisk 
mangfold, aktivitetestilbud og 
næringsliv, samfunnssikkerhet og 
beredskap. 

 

 



Byggeområder for fritidsbebyggelse  
– godkjent i gjeldende plan 

Område 

H101 Hamarsæterhøgda Fortetting 70 tomter  190 daa 

H103 Ljøsheim Utvidelse  50 tomter  470 daa 

H104 Grunnåsen Utvidelse 100 tomter  742 daa 

H105 Sjusjøen  Fortetting 90 tomter 

H106 Rømåsen Utvidelse 50 tomter  138 daa 

H107 Natrudstilen Utvidelse/nytt felt 250 tomter  680 daa 

H108 Lauvlia  Nytt felt 150 tomter 668 daa 

H109 Nybu I Nytt felt 100 tomter  250 daa 

H110 Nybu II Nytt felt 50 tomter 116 daa  

H111 Gutubakken Tidl. godkjent felt 50 tomter  100 daa 



Revisjon av kommuneplanen 

• Planprogram vedtas april 2012 

• Innspill til planarbeidet innen juni 2012 

• Vurdere innspill og utarbeide planforslag 

• 1. gangs behandling  

• Offentlig ettersyn – primo 2013 

• Sluttbehandling høsten 2013.  



Status byggeområder i fjellet 

Godkjent i gjeldende plan:  

• 10 byggeområder 

• 3350 daa tomteareal 

• ca 960 hyttetomter  

• 5 næringsområder   

 

 

 Behov for arealregnskap før nye byggeområder legges ut 

 



Problemstillinger i planarbeidet 
• Fortsatt utvikling i fjellet, men sikre balanse mellom 

utbygging og vern 
• Ønsker sentrumsutvikling på Sjusjøen 
• Tilrettelegge for fast bosetting? 
• Skal vi beholde hyttestørrelse på 125 m2? 
• Skal vi opprettholde en klar grense mellom fjellet og 

bygda? 
• Ytterligere fortetting?   

 



Innspill til planarbeidet 

Sendes innen 20. juni til:  
 Ringsaker kommune,  
 postboks 113,  
 2381 Brumunddal 
 
Planprogram og gjeldende plan ligger på 
www.ringsaker.kommune.no – 
planer/arealplaner  

http://www.ringsaker.kommune.no/

