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Regulering Farverivegen, Idrettsarren og Morvern - vartel om utvidet slanomåde

Det vises tl tdligere varsel om oppstart av områderegulering Farverivegen, varslet av Asplan
Viak AS på vegne av Nordbolig tomteutvikling AS i brev datert 11.12.2020.

Det har vist seg hensiktsmessig å innlemme et større område i planarbeidet, og på den 
bakgrunn varsles det utvidet planområde med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-8. 

En har også set at det er hensiktsmessig å endre plantype fra områderegulering tl 
detaljregulering. Dete er nnrmere kommentert under.

Bargrunn for utvidet slanområde
Gjennom arbeid i oppstartsfasen av reguleringsprosessen for Farverivegen har en set at det 
er hensiktsmessig å innlemme et større område i planen. Det er fere tng som skjer parallelt 
i området, og som bør ses i sammenheng:

- Nordbolig tomteutvikling AS har startet reguleringsarbeid Farverivegen hvor det 
legges tl rete for fortetng med hovedvekt av boliger, grønnstruktur mm.

- Moelven idretslag har planer for oppgradering av idretsanlegget.
- Eiendommen Mokvern (378/2) mellom Moelva og Storgata ønsker omregulering av 

sin eiendommen.

Ringsaker kommune har interesser som berøres av prosjektene, og ser det som 
hensiktsmessig å bidra i planarbeidet slik at området kan ses mer helhetlig på.    

Tema i slansrotetten
I en planprosess er det en rekke tema som skal vurderes og hensyntas, det er her nevnt noen
tema som blir viktge: 

Grønnstruktur og gang/sykkel-forbindelser
I kommunedelplan for Moelv jobbes det med overordnet grønnstruktur gjennom sentrum og
boligområdene. En ser at det er behov for å sikre gode internforbindelser, og lenker som 
knyter dete sammen på reguleringsnivå. Viktge forbindelser for myke traikanter er blant 
annet: 

- Trygge og gode forbindelser tl og gjennom Moelven idretspark.
- Kobling mellom skole og idretspark.
- Kobling mellom Farverivegen og idretsparken/turdrag langs elva.
- Forbindelser tl sentrum og kollektvtlbud
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Traikk 
Det må gjøres en helhetlig vurdering av atkomsten tl Farverivegen set i sammenheng med 
traikk tl skolene og idretsanlegg. Fokus på å ivareta og tlretelegge gode forbindelser og 
løsninger for myke traikanter blir viktg. 

Området mellom skole, idretsanlegg og eksisterende boliger – bebyggelse/parkering
Det må ses helhetlig på området. Det er i gjeldende planer blant annet regulert for 
bebyggelse på den ene parkeringsplassen, og et annet område er ikke utnytet. Det må 
avklares hva kan bebygges og hva som er parkeringsbehovet. I forhold tl parkering må det 
ses på sambruk mellom skole, idretsanlegg og boliger. 

Mokvern  (378/2)
Eier av eiendommen Mokvern ønsker omregulering, da eiendommen i hovedsak inngår i 
reguleringsplanen Mo-Strand vedtat i 1977, med reguleringsformål som ikke er i samsvar 
med dagens og framtdig ønsket bruk. Eiendommen ligger på begge sider av Moelva, og er 
avgrenset av fv. 213 Storgata i øst, Strandvegen i sør, idretsparken i sørvest og prosjektet 
Farverivegen i nord vest. Det er ønskelig å omregulere hele eller deler av nordre del av 
eiendommen mot Storgata fra park tl byggeområde. Tunet på eiendommen er regulert tl 
Industri, mens det i realiteten er boligeiendom, hvor det foregår noe nnringsvirksomhet, 
bla. lagervirksomhet og blomsterutsalg i sommerhalvåret.  

Kommunen ser det som hensiktsmessig å innlemme eiendommen i allerede pågående plan, 
slik at man får set begge sider av elva i sammenheng. Parkområdet mellom Storgata og 
Moelva er lite egnet som friområde, pga. begrenset adkomstmulighet og støy fra Storgata. 
Omregulering av nevnte friområde kan erstates med bredere grønnstruktur langs elva og
kan bidra tl realisering av allerede regulert gang- sykkelveg på vestsiden av elva, som 
berører samme grunneier. Som erstatning kan det også vurderes omregulering av 
eksisterende boligeiendom på vestsiden av elva, tl grønnstruktur/idretsanlegg. Øvrige 
formål som kan tllates på eiendommen må vurderes nnrmere. Det er ikke ønskelig med 
detaljvarehandel, og evt. blomsterutsalg må vurderes snrskilt. 

Endring fra områderegulering tl detaljregulering
Gjennom oppstart av reguleringsprosessen for Farverivegen, og ved innlemming av et større 
område i planavgrensningen er det gjort nye vurderinger av planform. 

Utvidet planområdet berører seks forskjellige reguleringsplaner:  
- Moelv idretspark, vedtat 10.3.2005
- Skolevegen 13, Moelv, vedtat 26.9.2016
- Mojordet i Moelv, vedtat 10.1.2006
- Moelv hotell – Mikkelstujordet, vedtat 10.8.78
- Moelv skole, vedtat 15.4.2011
- Mo – Strand, vedtat 23.09.76

Alle reguleringsplaner er detaljreguleringer, og noen av dem er forholdsvis nye. Det er 
betenkeligheter med å oppheve fere av detaljreguleringsplanene og endre dem tl 
områdereguleringsplan, som er en mer overordnet plan. I og med at kommunen har 
pågående arbeid med kommunedelplan for Moelv som pågår parallelt, kan denne ivareta 



mer overordnede grep. Planområdet blir vesentlig større, men innlemmer blant annet 
idretsanlegget som består av stort åpent område. Forslagsstller av Farverivegen har ikke 
innvendinger mot å endre sin regulering fra områderegulering tl detaljregulering da de 
uanset vil jobbe grundig med prosjektet. Det stlles samme krav tl utredninger knyta tl 
samfunnssikkerhet uavhengig om det er områderegulering eller detaljregulering. Det gjelder 
her snrskilt atkomst og forholdet tl elva.

Utvidet slanområde
Utvidet planområde innlemmer idretsparken og utvider området tl Storgata i øst, og 
avgrenser mot Strandvegen i sør. Skolevegen, inkludert yterkant av skoletomt med 
traikkarealer og grøntområde foran Mo gård innlemmes i nord.  

Vedlagt ligger kartutsnit som viser utvidet planområde. Rød linje viser opprinnelig varslet 
planområde og blå viser utvidet planområde. 

Syntsunrter tl slanarbeidet
Eventuelle synspunkter som kan ha betydning for planarbeidet sendes på e-post tl 
postmotak@ringsaker.kommune.no eller tl Ringsaker kommune, planseksjonen, ooks 13, 
2381 orumunddal, med henvisning tl arkivsak 20/7223. Frist for utalelse og innspill tl 
planarbeidet er 19.mart. 2021. 

Spørsmål og innspill kan retes tl planrådgiver Tina  M Østby, tlf. 94010527.

Med hilsen

Ann Gunn Kitelsrud
Plansjef

Tina M Østby
planrådgiver
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