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Endring etter forenklet prosess, reguleringsplan Nydalsenga i Furnes 

 
BAKGRUNN 
Reguleringsplanen for Nydalsenga ble vedtatt 15.6.2016. I forbindelse med byggesøknad fra 
Trysilhus Nordøst AS (THN) er det kommet ønske om endringer i reguleringsplanen.  
 
Endringene gjelder feltene BK1-2 og del av BF1, og er nærmere beskrevet i oppsummering 
fra oppstartsmøte med forslagsstillers beskrivelse av ønskede endringer den 9.12.2019. 
Omsøkte endringer er kort oppsummert og vurdert av kommunen under.  
 
Parkering  
Beskrivelse: Reguleringsplanen henviser til kommuneplanbestemmelsene som sier at det for 
boliger utenfor sentrum skal være 2 parkeringsplasser per boenhet over 70 m², og 1 plass for 
boenheter under 70 m². 24 av 58 boliger i rammesøknaden fra THN er 71 m² BRA. THN 
foreslår å endre bestemmelsene til følgende: For boliger innenfor BK1 og BK2 tillates 1,5 
parkeringsplasser per boenhet. 
 
Vurdering: Nydalsenga ligger utenfor sentrum, men i nærheten av kollektivakse. 24 av 58 
boliger er 71 m² BRA, det vil si så vidt over kommuneplanens krav om 2 parkeringsplasser. 
Kommunen mener det er gode argumenter for å tillatte 1,5 parkeringsplasser pr. bolig. 
Alternativet vil kunne vært at utbygger reduserte leilighetens størrelse til rett under 70 m², 
og kravet til parkering ville da vært 1 plass per. boenhet. Utbygger sier i tillegg at hver 
boenhet får en øremerket carport, øvrige plasser vil ligge samlet. Det vil gi fleksibilitet og 
maks utnyttelse av parkeringsplassene.  
 
Terrengbearbeiding og matjord (bestemmelse 1.3) 
Beskrivelse: THN klarer ikke å oppfylle bestemmelsen «maksimal endring i terreng er +- 1,5 
m i forhold til eksisterende terreng». Terrengfallet er flere steder 1:7. I stedet for å 
spesifisere maksimal endring ønsker forslagsstiller en rundere bestemmelse, som krever at 
man ser på flere muligheter/tiltak for å tilpasse seg og forme terrenget, som samlet sett vil gi 
bedre resultat.  
 
Vurdering: Kommunen støtter utbyggers ønske.  
 
Maksimal mønehøyde (bestemmelse 2.3) 
Beskrivelse: Bestemmelsen gjelder alle fem feltene med konsentrert småhusbebyggelse. 
Problemet til THN er todelt.  
1) Bestemmelsen tar ikke høyde for hva som skjer når bebyggelsen trappes med terrenget. 
Standard høydemåling er fra gjennomsnittlig planert terreng rundt hele bygningen. Ved 



   

trapping vil gjennomsnittet ligge under terrenget for halve huset, og da overskrides 
maksimalhøyden, selv om huset reelt sett ikke er høyere.  
2) Mønehøyde på de høyeste delene av planlagte hus er opp mot 9,8 m, og det er derfor 
ønskelig å heve maks mønehøyde fra 9,6m til 9,8 m. Maks gesimshøyde ønskes satt til 6,6 m 
fra gjennomsnittlig planert terreng.   
 
Vurdering: Kommunen slutter seg til utbyggers ønske, og ser det som positivt at det legges 
opp til å kunne trappe bebyggelsen med terrenget. Heving av byggehøyden med 0,2 m er 
ubetydelig, og en kan ikke se negative konsekvenser av det. Omkringliggende område er 
ennå ikke utbygd. 
 
Støysoner/støyskjerming (bestemmelse 5.2) 
Beskrivelse: I reguleringsbestemmelsen står det at støyretningslinje forutsettes overholdt i 
hele planområdet. Det står blant annet at det skal bygges støyvoll som har 2,2 m høyde over 
fylkesvegens vegmidte. THN ønsker å endre bestemmelsen og i stedet si at støyskjerming 
kan løses ved hjelp av eksempelvis jordvoll, skjerm, garasje-/carportvegg. De ønsker å 
benytte bakvegg på carport som del av støyskjermingen mot Gjerluvegen i nord.  
Støyskjermingen på resterende del av planområdet er allerede bygget, som en blanding av 
voll og skjerm.  
 
Vurdering: Kommunen har ingen innvendinger til å bruke bakveggen på carport som 
støyskjerming, og mener det gir en effektiv utnyttelse av arealene. Det er viktig at veggen får 
et variert utrykk mot vegen. Kommunen vurderer at foreslåtte endring av bestemmelsen kan 
gjøres gjeldende for hele planområdet. 
 
Lekeplass og uteareal (bestemmelse 6.5) 
Beskrivelse: Reguleringsbestemmelsen stiller krav om nærlekeplass på min 150 m² pr 25 
boliger i maks avstand 50 m fra bolig. THN mener kravet til maks 50 meter kan medføre at 
det må anlegges flere plasser med litt utstyr fremfor at det blir større lekeplasser med et 
bredere utvalg av utstyr. På små felter som dette med 20 – 30 boliger per felt, vil det bli 
uhensiktsmessig med to likestilte lekeplasser på hvert felt. 
 
Vurdering: Kommunen slutter seg til forslagsstillers foreslåtte endring om at det ved 25 
boliger eller fler, skal lekeplassens størrelse økes eller anlegges flere. Gangavstand fra 
boligene bør ikke overskride 50 - 100 m. Det gir fleksibilitet samtidig som det vurderes at  
kravet til lekeplass dekning ivaretas på en god måte.  
 
Samlet vurdering 
Endringene vurderes å ligge innenfor plan- og bygningslovens rammer for endring ved 
forenklet prosess, forutsatt at det ikke dukker opp vesentlige innvendinger ved høring. 
Endring ved forenklet prosess kan vedtas av planutvalget. 
 
For mer informasjon og innsyn i plandokumentene, se fullstendig kunngjøring på 
www.ringsaker.kommune.no/arealplaner. Ta kontakt med saksbehandler dersom 
plandokumentene ønskes tilsendt. Eventuelle merknader til endret reguleringsforslag ønskes 
innen fredag 31 januar 2020. Merknader sendes til Ringsaker kommune, Postboks 13, 2381 
Brumunddal eller på e-post til postmottak@ringsaker.kommune.no. 
 
Eventuelle spørsmål til endringsforslaget kan stilles:  

http://www.ringsaker.kommune.no/arealpla
mailto:postmottak@ringsaker.kommune.no


   

Trysilhus v/Tore Runeberg, tlf. 995 12 505, e-post tore.runeberg@trysilhus.no 
Ringsaker Kommune v/Tina Østby, tlf. 62 33 51 54, e-post tmo@ringsaker.kommune.no 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Anne Gunn Kittelsrud         
Plansjef         

 
Tina Marie Østby 

       planrådgiver 
 
 
Dokumentet er godkjent digitalt og sendes ut uten signatur. 
 
 
Vedlegg som finnes på kommunens hjemmeside: 

- Oppsummering fra oppstartsmøte med forslagsstillers beskrivelse av ønskede 
endringer 

- Forslagsstillers forslag til endring av reguleringsbestemmelser 
- Utsnitt av plankart med foreslått reguleringsendring 
- Gjeldende plankart vedtatt 15.6.2016 

 
 
 
 

    

 
 

Kopi til:     
Postmottak Kart og byggesak     
Postmottak Teknisk drift     
Trysilhus Nordøst AS v/Tore 
Runeberg 

    

 
 
 


