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Kommunestyrets vedtak om fastsettelse av planprogram 
Kommunestyret fattet følgende vedtak 8. mars 2021,  sak 11/21:  

Vedtaket er innarbeidet i planprogrammet på følgende måte:  

Vedtakets 2. og 3. ledd  er innarbeidet i kapittel 6.10.   

Vedtakets siste ledd er innarbeidet ved at kap 6.14 er delt i to. Nytt kapittel 6.15 omfatter 

forutsetning om oversikt over innspill om nye utbyggingsarealer og forutsetning om at oversikten 

skal legges fram for politisk behandling. 

1 Bakgrunn for planarbeidet – og lovgrunnlaget 
I (utkast til) kommunal planstrategi 2020-2024 er det vurdert at det ikke er behov for full revisjon, 

men at  kommuneplanens arealdel  skal revideres delvis for avgrensede tema.  Det er behov for å 

justere og supplere planbestemmelsene, for å rette opp uklarheter og sikre samsvar med nyere 

regelverk, bla. i forhold til krav til overvannshåndtering og støy.  

I plan- og bygningslovens §§4-1 og 11-13  er det krav om planprogram for kommuneplaner. Dette 

skal utarbeides som ledd i varsel om planoppstart. Forslag til planprogram skal sendes på høring og 

legges ut til offentlig ettersyn normalt samtidig med varsling av planoppstart. Planprogrammet 

fastsettes ordinært av planmyndigheten (kommunestyret).   

2 Rammer for planarbeidet 

2.1 Nasjonale føringer 
Kommuneplanens arealdel skal utformes innenfor de rammer som gis gjennom bl.a. lovgivning og 

Stortingets og Regjeringens føringer. Eventuelle nye lover og forskrifter av betydning for 

kommuneplanrevisjonen skal legges til grunn. 

Hvert fjerde år vedtar sittende regjering «Nasjonale forventninger til regional og kommunal 

planlegging». Nå gjelder nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019-2023:  

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nasjonale-forventninger-til-regional-og-kommunal-

planlegging-20192023/id2645090/ 

Regjeringen legger vekt på at en står overfor fire store utfordringer: 

 Å skape et bærekraftig velferdssamfunn 

 Å skape et økologisk bærekraftig samfunn gjennom blant annet en offensiv klimapolitikk og 

en forsvarlig ressursforvaltning 

 Å skape et sosialt bærekraftig samfunn 

« Program for revisjon av kommuneplanens arealdel, sist datert 16. februar 2021 fastsettes med 

hjemmel i pbl § 11-13, andre ledd.   

Ved spredte bolig- og næringseiendommer som allerede er etablert, åpnes det for fradeling til nye 

spredte boligeiendommer.  

Ringsaker kommune vil være positiv til bolig- og befolkningsutvikling i både by og bygd. 

Innkomne innspill til kommuneplanens arealdel skal behandles (politisk) og det skal åpnes for 

muligheten til at disse arealer kan tas inn i kommuneplanens arealdel under revideringen i 2021.» 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nasjonale-forventninger-til-regional-og-kommunal-planlegging-20192023/id2645090/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nasjonale-forventninger-til-regional-og-kommunal-planlegging-20192023/id2645090/
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 Å skape et trygt samfunn for alle 

Regjeringen har bestemt at FNs 17 bærekraftmål, som Norge har sluttet seg til, skal være det 

politiske hovedsporet for å ta tak i vår tids største utfordringer, også i Norge. Det er derfor viktig at 

bærekraftmålene blir en del av grunnlaget for samfunns- og arealplanleggingen. 

Hovedpunktene fra regjeringens forventninger til regional og kommunal planlegging er: 

01 Planlegging som verktøy for helhetlig og bærekraftig utvikling.  

Målet er å oppnå  bærekraftig, brukerorientert, effektiv og resultatorientert offentlig sektor. 

Regjeringen presiserer at det er økt regionalt/lokalt selvstyre og ansvar for å nå nasjonale mål og at 

det legges til rette for kostnadseffektivitet med planlegging etter behov. 

02 Vekstkraftige regioner og lokalsamfunn i hele landet 

Regjeringen presisere at et bærekraftig velferdssamfunn er avhengig av at det skapes verdier og 

arbeidsplasser. Det skal legges til rette for sysselsetting og produksjon, nyskaping og nødvendig 

omstilling,  alt i tråd med  samfunnets klima- og miljømål.  

03 Bærekraftig areal og transportutvikling 

I forhold til arealplanlegging er det viktigste å fortsette bygging rundt kollektivknutepunkt for å øke 

andelen kollektivtransport, sykkel og gange, og gjennom arealplanlegging, å legge til rette for økt 

aktivitet i alle grupper i befolkningen.  

04 Byer og tettsteder der det er godt å bo og leve 

Vekst ved fortetting og transformasjon framfor bruk av omkringliggende arealer.  Helhetlige grep for 

byer og tettsteder i vekst for å sikre funksjonelle og bærekraftige byer og tettsteder der tettheten 

økes samtidig som innbyggernes trivsel og tilhørighet forsterkes. Riktig boligbygging er et virkemiddel 

for rekruttering av innbyggere og arbeidskraft.   

Nasjonal transportplan. De viktigste prosjektene for Ringsaker nå er utbygging av fire felts E6 og 

dobbeltspor på Dovrebanen.  Disse prosjektene planavklares i egne planprosesser med Staten  ved 

Nye Veier AS og BaneNor SF  som forslagsstillere (kommunedelplan og reguleringsplaner.) 

Endringer i lover og forskrifter. Endringer i  plan og bygningsloven og annet lovverk påvirker 

rammene for kommunens planlegging. Ny byggeteknisk forskrift  (TEK17) har betydning fordi det er 

en del av grunnlaget for utforming av bestemmelser mm. Forslag til endringer i plan – og 

bygningsloven for håndtering av overvann (med relaterte endringer i annet lovverk) griper direkte 

inn i kommunens arbeid med overvannshåndtering.  

2.2 Regionale føringer 
Kommuneplanens arealdel skal forholde seg til regionale rammer. Gjeldende rammer skal legges til 

grunn samtidig som kommuneplanes arealdel må innerettes for å harmonere med pågående 

planprosesser, blant annet Mjøsbyen og planstrategi for Innlandet. Ringsaker som del av  Hedmarken 

vil ta ansvar for å bygge opp under vekstkraften og vekstpotensialet i denne delen av Innlandet.  

Mjøsbyen er et samarbeid om en felles areal- og transportstrategi for kommuner med beliggenhet 

rundt Mjøsa. Samarbeidet skal bidra til å utvikle regionen til en mer konkurransedyktig og 

bærekraftig region med attraktive og levende byer og tettsteder. Det er et ønske å tilrettelegge for et 

godt og miljøvennlig transportsystem som kan knytte regionen tettere sammen, og bidra til at flere 

reiser kollektivt, sykler og går. Areal- og transportstrategi for Mjøsbyen ble vedtatt av fylkestinget 

den 29.4.2020. 

Nytt hovedsykehus ved Mjøsbrua. Planer for etablering av Sykehuset Innlandet HF’s nye 

hovedsykehus ved Mjøsbrua forventes å få betydning for Moelv/Ringsaker.  



Side 4 av 13 
 

Osloregionen. Ringsaker ble medlem i 2017 i denne strategiske samarbeidsalliansen for kommuner 

på det sentrale Østlandet. Areal og transport er et av satsingsområdene.  

Planstrategi for Innlandet (Innlandsstrategien). Nye Innlandet fylkeskommune, etablert 1.1.2020.  

Ny planstrategi  «Innlandsstrategien 2020-2024 ble vedtatt av fylkestinget 23. september 2020.  En 

merker seg tre hovedpunkter: 

• Bærekraftig ressursforvaltning som gir utvikling og nye arbeidsplasser 

• Levende lokalsamfunn med bærekraftige byer, tettsteder og bygder 

• At aktører i fylket vårt får større nasjonal betydning og synlighet 

Regionalplan/fylkesdelplan. Retningslinjene i «Fylkesdelplan for SMAT» (Fylkesdelplan for 

samordnet miljø-, areal- og transportutvikling (SMAT) i 6 by og tettsteder og 2 næringsområder i 

Hamarregionen 2009 – 2030) brukes fortsatt retningsgivende for arealbruk på Hedmarken/Hamar-

regionen inntil nye planer for Innlandet er utarbeidet.  

Regional plan for Rondane Sølnkletten, godkjent av Miljøvendepartementet med endring den 

17.9.13.  

Regional plan for vannforvaltning i vannregion Glomma - 2016-2021, godkjent av Miljøvern-

departementet 4.7.2016.  

2.3 Kommunale strategier, planer og prosjekter 
Kommunal planstrategi prioriterer hvilke planoppgaver som det skal tas høyde for i denne 

kommunestyreperioden.  

Planstrategien for 2020-2024 legger opp til en begrenset revisjon av enkeltelementer i 

kommuneplanens arealdel i perioden 2020-2024.  Dette på bakgrunn av at det var en omfattende 

gjennomgang av hele arealdelen som grunnlag for gjeldende planperiode 2014-2025. En er nå 

midtvegs i planperioden og ser at planen fungerer godt  som  arealmessig plangrunnlag. Det er ikke 

behov for store endringer i plankartet. Revisjonsbehovet er knyttet til erfaringer med 

bestemmelsene, behov for oppdatering i forhold til samfunnsendringer, regelverk og andre vedtak i 

planperioden.    

Av andre planer som skal prioriteres i planstrategiperioden  og som har eller kan ha betydning for 

revisjon av kommuneplanens arealdel nevnes: 

 Kommuneplanens samfunnsdel (rev. i perioden) 

 Kommunedelplan for dobbeltsporet jernbane Brumunddal-Moelv ( lenke til bane nors 

nettsider) 

 Klima og energiplan (2020) 

 Kommunedelplan (interkommunal/felles) for vann og avløp 

 Trafikksikkerhetsplan med handlingsprogram (rev. 2020) 

 Overordnet plan for samfunnssikkerhet og beredskap (rev. i perioden) 

 Strategisk næringsplan (rev. i perioden, sammen med samfunnsdel) 

 Temaplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv (rev. 2020) 

Øvrige utredninger, prosjekter og planarbeid i kommunen må koordineres med revisjon av 

kommuneplanens samfunnsdel og kommuneplanrevisjonen. I denne sammenheng er særlige 

følgende plan- /utredningsarbeider relevant: 
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Kommunedelplan for Moelv – utvikling av byområdet i Moelv – både på egne premisser og i lys av 

planlagt nytt hovedssykehus. Det er gjennom planprogram for kommunedelplan Moelv, parallelt 

startet opp et planarbeid for å tilrettelegge for framtidige utvikling av Moelv, der infrastrukturtiltak, 

mulig sykehusetablering og byforming er sentrale tema.  Dette arbeidet vil følge sin egen framdrift 

uavhengig av den enkle revisjonen som nå igangsettes med fokus på å utbedre bestemmelser i 

kommuneplanen. 

3 Status og utviklingstrekk 
Dette er i hovedsak en kort oppsummering med vekt på arealplanrelaterte tema. For full oversikt, se 

bekrivelse av status og utviklingstrekk i Ringsaker kommunes planstrategi 2020-2024.   

3.1 Befolkningsutvikling 
Ringsaker og Mjøsområdet har en positiv befolkningsvekst og dette må tas vare på. Det er størst 

befolkningsvekst i Moelv, Brumunddal og Furnes. Veksten er størst i sentraliserte 

bosettingsstrukturer og det vil sannsynligvis fortsette. Gode stedskvaliteter, gode boliger, nærhet til 

familie, tilgang til gode tjenester og arbeid er viktige faktorer som påvirker valg av bosted. Andelen 

eldre forventes å øke og det er en merkbar tendens til flytting fra eneboliger og over til leiligheter, 

gjerne sentrumsnært.  

3.2 Næringsutvikling 
En positiv næringsutvikling er en viktig bidragsyter til befolkningsvekst i kommunen. Kommunen har 

en strategisk god beliggenhet i Mjøsområdet og i Innlandet og denne utnyttes for å fremme 

næringsutvikling. Kommunen har satset på å ha tilstrekkelig arealer for næring og arealreserven 

antas å være tilstrekkelig for kommende fireårsperiode.  Det er likevel en usikkerhet knyttet til 

eventuelle arealkrevende etableringer eller flyttinger som raskt kan ta store deler av eksisterende 

arealreserve. I eksisterende situasjon vurderes det å være bedre å søke nye arealer hvis behovet 

oppstår i perioden,  framfor ytterligere forhåndsavklaringer. Erfaringsmessig er forutsigbarhet og 

raske beslutninger/planprosesser viktig for næringslivet.  

Varehandel er i endring og det er viktig å evne omstilling i takt med markedet. I tillegg trenger 

Ringsaker flere kompetansearbeidsplasser og satser målrettet med tilrettelegging for næringer som 

IKT og helse.  Vekst i kompetansearbeidsplasser krever i første rekke at Ringsaker framstår som et 

attraktivt sted å etablere seg. Derfor er bostedsutvikling, byutvikling og attraktive næringsarealer 

avgjørende og kommuneplanen er et grunnleggende verktøy.  

3.3 Boligutvikling 
Boligveksten finner i hovedsak sted i byene og i områder med god kollektivtransport. Det er størst 

vekst i Moelv, Brumunddal og Furnes. Dette forventes å fortsette. Målrettet nybygging kombinert 

med et  velfungerende marked for brukte boliger er viktig for en god bostedsutvikling og 

hensiktsmessig sammensetning av boligtyper i forhold til befolkningssammensetningen. Det legges 

aktivt til rette for vekst i byer og tettsteder, samtidig som bygdene må ivaretas på hensiktsmessig 

måte.  

Interesse for fortetting/utbygging fra kommersielle boligbyggere er en god indikator på etterspørsel. 

En registrerer at kommersiell interesse for boligutbygging først og fremst er knyttet til sentrale 

områder og er dermed langt på veg sammenfallende med regionale mål om utvikling og lokalisering 

av nye boliger i tettsteder og nær kollektivtransport. Boligubyggere har behov for samme 

forutsigbarhet og raske beslutninger/planprosesser som andre næringsdrivende for å utnytte 
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muligheter i markedet og bidra til utvikling. (Den lille andelen spredt boligbygging er nesten uten 

unntak initiert av de som skal bruke boligen.)  

3.4 Arealbruksutvikling 
For kommunens byer og tettsteder fortsetter arbeidet med hovedvekt på vekst gjennom ved 

fortetting og omforming. Moelv avklares i egen kommunedelplan.  Kommunen har arealreserver for 

de nærmeste årene for utbygging innenfor dagens byggeområder. Det arbeides aktivt for fortetting i 

og rundt sentrum og i områder med god kollektivtransport.  

3.5 Fritidsbebyggelse  
Ringsaker har fritidsbebyggelse i alle deler av kommunen, men det er størst volum i fjellet. Ringsaker 

har vært gjennom en perioden med høy aktivitet for fritidsbebyggelse. Kommunen har fortsatt 

arealreserver for fritidsbebyggelse både i fjellet og langs Mjøsa. I tillegg er det utbyggingsreserver 

innenfor allerede utbygde områder. Infrastruktur er en utfordring og må løses før videre utbygging.   

4 Utfordringer og endringsbehov  
Siden kommuneplanens arealdel 2014-2025 ble vedtatt i 2014,  har en gjennom planlegging og 

byggesaksbehandling erfart at enkelte bestemmelser er utformet slik at de kan misforstås eller tolkes 

på flere måter. Andre bestemmelser viser seg ikke å være i samsvar med nyere teknisk regelverk (TEK 

17). Gjeldende bestemmelser ble ved forrige revisjon totalt omarbeidet som følge av ny plan- og 

bygningslov, gjeldende fra 2008. En opplever at «bestemmelsene må gå seg til» for å sikre og oppnå 

ønskede rammer for plan og utbygging.   

Ved en delvis revisjon av planen, bør en også benytte anledningen til å oppdatere plankart og 

bestemmelser der en gjennom regulering har fraveket kommuneplanen, eventuelt at en har 

oppdaget feil eller mangler eller kilder til misforståelser.   

Eventuelle arealbehov for kommunens satsing på utviking i Moelv avklares i kommunedelplan for 

Moelv.  Trasévalg for dobbeltpor på Dovrebanen håndteres også i egen kommunedelplan.   

5 Formål for planrevisjon 
Kommuneplanens arealdel skal revideres i inneværende valgperiode.  Målet er å styrke foreliggende 

arealplans robusthet og evne til å møte utfordringer og utvikling som er forventet å komme. Dette 

gjelder spesielt  klimatilpasning og mulighetene for å fortette, utvikle og omforme eksisterende 

byområder og større tettbebyggelsesområder med gunstig beliggenhet i forhold til transport og/eller 

samfunnsstruktur. Og tilrettelegge for vekst i sysselsetting og folketall i kommunen og distriktet.  

6 Revisjonstema for arealdelen  

6.1  Klimatilpasning - Krav til overvannshåndtering (ny, ref best. 1.4 og 1.17)  
Revidere bestemmelser om samfunnssikkerhet, spesielt med fokus på flom og overvann. I takt med 

klimaendringer er det behov for at samfunnssikkerhet tydeliggjøres på kommuneplannivå som tema 

for aller planer og tiltak. Tilstrekkelig samfunnssikkerhet skal være et vilkår for tiltak i tidligere  

planavklarte byggeområder.  

Nye bestemmelser og retningslinjer for overvannshåndtering må inn for å  hjemle overvannstiltak i 

kommuneplanen slik at tiltak kan kreves uavhengig av alder og status på eldre reguleringsplaner. 

Dette må ses i sammenheng med pågående lovendring om håndtering av overvann. Det er også 

aktuelt å vurdere om det er tilstrekkelig med generelle krav for hele kommunen, eller om krav må 
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tilpasses ulike områder f. eks. egne krav for byggesoner i tettsteder.  Vurdere om en skal ta stilling til 

aksept for hvilken risiko som skal aksepteres når det gjelder fare og skade knyttet til overvann.  

Ta inn bestemmelse som presiserer at tilstrekkelig samfunnssikkerhet er et vilkår for å ta i bruk 

tidligere planavklarte områder for bebyggelse og anlegg.  (Se også avsnitt om revisjonstema - 

bærekraft. ) 

Vurdere bestemmelser for tiltak som berører myr for å sikre myrområder både som naturtype og 

som ledd i vannforvaltning.  

6.2 Lekeplassdekning og krav til uteoppholdsareal (bestemmelse 1.9) 
Gjeldende bestemmelser må innskjerpes og omarbeides slik at det stilles samme krav og er lik praksis  

ved fradeling og fortetting med og uten avklaring gjennom reguleringsplan. Slik det er nå, praktiseres 

kravene i liten grad ved fradeling og fortetting i eldre/etablerte boligområder, med risiko for at 

områdekvaliteter over tid blir forringet.  Det er også aktuelt å vurdere lokaliserings- kvalitets- og 

miljøkrav til arealer for lekeplasser og uteopphold.  

6.3 Støy- og luftkvalitet (bestemmelse 1.15) 
Kommunen er ansvarlig for å ivareta støyhensyn i arealplanlegging etter PBL. I samsvar med 

nasjonale retningslinjer åpner kommuneplanens arealdel for at støy- og luftfølsom bebyggelse kan 

etableres innenfor områder for sentrumsformål og bybebyggelse samt i områder som er avklart 

gjennom reguleringsplan, såkalte avviksområder.  Kommuneplanen stiller videre krav til utforming av 

boligen, som må være oppfylt.  Vilkårene gitt i gjeldende plans bestemmelse 1.15, pkt 3 går utover 

kravene i byggteknisk forskrift TEK17. Dette oppleves som problematisk og vanskelig løsbart i flere 

utbyggingsprosjekt i sentrum. Det er derfor behov for å gjennomgå bestemmelsene og tilpasse dem 

til reglene i byggteknisk forskrift og å innarbeide en tydeligere ramme for avvikssoner i sentrum og 

sentrumsnære områder. (Trafikkstøy er største utfordring og plankartet må oppdateres med siste 

informasjon om støy fra veg og jernbane.)  

6.4 Sentrumsområder og handel (bestemmelse 1.5, 2.4 og 2.5) 
Det pågår store endringer i varehandelen og utstrekningen av sentrumsområder i kommuneplanens 

arealdel er større enn behovet når det gjelder allsidig detaljvarehandel/sentrumshandel. Det foreslås 

derfor å innsnevre sentrumsområdene for alminnelig handel, spesielt i Brumunddal, men også øvrige 

tettsteder. Sentrumshandel/alminnelig detaljhandel må konsentreres til sentrumskjernen og 

kollektivknutepunkt. Vesentlige vurderinger er allerede gjort i områderegulering for Brumunddal 

sentrum nord.   

Det er også ønskelig å drøfte om det kan være mulig å gi rammer for plasskrevende 

handelskonsepter (Bigbox) i nærområdene til sentrum i Brumunddal og Moelv. Temaet ble drøftet i 

områdereguleringsplan for nye bydeler i Brumunddal sørvest, og det er åpnet for at «arealkrevende 

handelskonsepter kan vurderes gjennom detaljreguleringsplan». (PlanID: 2014010835, bestemmelse 

4.1.4.)  Moelv vurderes i egen kommunedelplanprosess, Brumunddal (og øvrige tettsteder) vurderes i 

arealdelen.   

6.5 Parkeringsbestemmelser ( Bestemmelse 1.14 og vedlegg 1) 
Parkeringbestemmelsene skal  gjennomgås og fornyes/oppdateres generelt. Nye/oppdatert 

bestemmelser må blant annet ta inn både maksimums- og minimumsbestemmelser. Unntaket med 

fritak fra parkeringskrav for små leiligheter må vurderes og eventuelt begrenses eller avvikles.  

Bildelingsordninger må vuderes som grunnlag for redusert parkeringskrav ved sambruk.  
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6.6 Oppfølging av tematisk kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer 

(Bestemmelse 1.11)  
Bestemmelser og retningslinjer om kulturminner og kulturmiljøer (bestemmelse 1.11) ble utformet i 

påvente av ny kommunedelplan og må omarbeides og tilpasses vedtatt kulturminneplan. Disse skal 

revideres etter vedtak av kulturminneplanen.  

Enkelteiendommer er lite aktuelt å følge opp i kommuneplanens arealdel, men større 

områder/områdetyper kan være aktuelt som hensynssone for kulturmiljø.  Det er tre slike som peker 

seg ut som kommuneplantema: Helgøya UKL (Utvalgt KulturLandskap i jordbruket), seterområdene i 

Ringsakerfjellet (Tom, Nysætra, Sjusjøen, Stenstilen, Storstilen evt. m. fl.) og området ved Ringsaker 

kirke med Steinsodden og Mjøskastellet. Området ved Ringsaker kirke inngår i Riksantikvarens arbeid 

med «Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse» (KULA) der dette området foreslås som 

«KULA-landskap»  sammen med landskapet på Helgøya (samt Stange vestbygd). Tilknyttet Helgøya er 

det aktuelt å  vurdere om  områdene rundt Tingnes også bør tas med.  

I tillegg skal en gjennomgå og vurdere kulturminneplanens øvrige forslag til hensynssoner:  

- Sund nedre barnehjemsinstitusjon 

- Gamle Nora fabrikk med kontorbygning  

- Parseller av Prestvegen  

- Nordhagen husmannsplass ved Prestvegen  

- Kulturmiljøet rundt kirkene, spesielt Ringsaker kirke (se også KULA-landskap ovenfor) 

- Kongsvegen i Brumunddal  

-  Smedstua brygge  

- Kalkovnene i Bergevika 

 

I tillegg åpnes det for at flere seterområder og eldre hytteområder kan vurderes for bestemmelser 

eller retningslinjer for å sikre at også disse forvaltes med sikte å opprettholde kulturmiljø som del av  

mangfold og opplevelseskvaliteter i Ringsakerfjellet.  

 

Av hensyn til lesbarhet i kartene er det nødvendig å se på både presentasjon og formidling av 

hensynssoner. Se eget avsnitt om hensynssoner.  

6.7 Boligbebyggelse (bestemmelse 2.2) 
For boligområder uten reguleringsplaner trengs det klarere og mer entydige rammer for grad av 

utnytting og bestemmelser som sikrer at det stilles samme  krav til uteoppholdsareal mm for all ny 

boligbebyggelse uavhengig av om det fins reguleringsplan eller ikke.   

For eksisterende boligområder med eldre reguleringsplaner trengs det bedre grunnlag for å håndtere 

fortettingssaker. Enten i form av bestemmelser som overstyrer eldre planer slik at en unngår 

dispensasjoner, eller alternativt mer utfyllende retningslinjer for fortetting som kan være med å 

danne grunnlag for dispensasjonsbehandling. Målet må være gode føringer for fortetting.  

Fortetting kan utnytte ledig kapasitet i allerede utbygde områder, men må ikke føre til at viktige 

områdekvaliteter går tapt. Forutsigbarhet rundt fortetting er viktig både for eiendomsutvikling og for 

naboer som får endringer i sitt nærområde.  

Omforming av boligområder, dvs at det innføres nye boligtyper, f. eks. lavblokker i 

småhusbebyggelse, eller grupper med tett/konsentrert boligbebyggelse i åpne områder med 

frittliggende bebyggelse, bør avklares i reguleringsplan. Det er behov for økt bevissthet om hva som 

er fortetting (mer av samme boligtype innenfor eksisterende strukturer) og hva som er 
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omforming/hvilke typer tiltak som medfører omforming av eksisterende områder og det trengs 

klarere rammer for  hva som kan tillates i hvilke områdetyper uten reguleringsplanavklaring.  

Krav om leke- og uteoppholdsarealer er viktig for å sikre bokvaliteter. I eldre boligfelt der 

lekeplassdekning, grønnstruktur og gatenett er tilpasset frittliggende eneboligbebyggelse på romslige 

tomter, må lekeplassdekning og kapasitet i gatenett sikres før det eventuelt tillates omforming med 

rekkehus og/eller leilighetsbygg/lavblokker. Det skal også vurderes om noen utvalgte boligområder 

skal bevares som eneboligområder der fortetting ikke skal være tillatt. Dette inngår i planprogram for 

Moelv og det kan være aktuelt med tilsvarende vurdering for Brumunddal.  

6.8 Fritidsbebyggelse og fjellet (bestemmelse 2.3 m fl.) 
Det er ikke aktuelt med vesentlig endring verken for arealer eller bestemmelser for fritidsbebyggelse 

ut over feilretting og oppdatering til gjennomførte reguleringer og andre vedtak. Byggeområde FB11  

ved Fløyta sæter tas ut. Ringsaker almenning har byttet dette inn i utvidelse og økt grad av utnytting 

ved regulering av Svarthaugen FB15 som ligger sentralt i Nattrudstilenområdet. Med dette unngås 

også nedbygging av myr.  

Foreliggende innspill med ønske om felles arealplan for fjellområdene i Øyer, Lillehammer og 

Ringsaker gjelder i hovedsak friluftsområdene.  Kommunen har sagt at det skal vurderes i kommende 

revisjon av arealdelen. Initiativet hensyntas i denne omgang ved at det ikke er aktuelt med nye 

byggeområder.  Områdereguleringsplan for sentrumsområdet på Sjusjøen er i lista over kommende 

planarbeider, men er ikke igangsatt. Arealbruk og utvikling på Sjusjøen vil bli håndtert i denne 

områdeplanen der det er naturlig å drøfte samspillet med og hensynet til omkringliggende 

friluftsområder.  I tillegg vil neste revisjon av kommuneplanens arealdel igangsettes i 

planstrategiperioden og skal omfatte plankartet, slik det er forutsatt i kommunens planstrategi.  

Lysforurensning - Uønsket belysning. Bestemmelser om dette vurderes for områder med 

fritidsboliger/fjellområdene.  Forslag om tilrettelegging av parkeringsplasser i fjellet for å spre ferdsel 

kan vurderes som alternativ til  inngrep i naturen for å forebygge slitasje i områdene nærmest 

Sjusjøen.  Det kan også vurderes rammer for tiltak og hvilke typer tilrettelegging som er akseptabelt i 

forhold til naturmiljøet/LNF og hva som krever planavklaring. Dette fordi inngrepsfrie arealer har 

rekreasjonsverdi i seg selv. Forholdet naturmiljø og vilt/villrein må  avveies. 

6.9 Sykkelby (Kapittel 3 samferdselsanlegg, bestemmelser eller retningslinjer) 
Synliggjøre sykkelsatsing også på kommuneplannivå i tråd med sykkelbyprosjektet. Påse at tidligere 

vedtak innarbeides. Kvalitetssikre krav om traseer for gange og sykkel mellom utbyggingsområder og  

viktige målpunkt/sentrum i større byer og tettsteder.  

6.10 LNF områder og  spredt boligbebyggelse  (kap. 5  og vedlegg 6) 
 LNF. Vurdere om det er aktuelt å revidere eller ta inn nye bestemmelser med tanke på  forvaltning 

av natur- og friluftsområder i fjellet, se kapittel om fritidsbebyggelse og fjellområdene.  

LNF-spredt.  Erfaringen er at bestemmelsene for LNF-spredt fungerer godt for eksisterende 

bebyggelse. Erfaring viser at vedlegg 6 «Kriterier for lokalisering av ny bolig- og fritidsbebyggelse» 

misforstås som at det er ønske om ny spredt boligbebyggelse på gitte vilkår. Vedlegg 6 ble i praksis 

videreført ved siste kommuneplanprosess uten endringer fra tidligere kommuneplan. Erfaring tilsier 

at det bør omarbeides eller erstattes med bestemmelser og retningslinjer.  

Ut fra statlige føringer er kommunen pålagt å sørge for at antallet nye spredte eiendommer i 

framtida skal reduseres. Mål om at det skal etableres ny spredt boligbebyggelse, vil etter alt å 

dømme kunne bli stoppet av regionale myndigheter fordi ikke er i samsvar med statlige og regionale 

føringer.  
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Tross regionale føringer med krav om  tilrettelegging for boligvekst i sentrale områder, noe 

kommunen følger opp, er det stadig en viss andel søknader om fradeling for boligformål i LNF-

områder. Søknadene er i stor grad initiert lokalt. En ser også at Ringsaker med sin strategiske 

beliggenhet er attraktiv for folk som aktivt søker landlige boliger. På denne bakgrunnen er det viktig  

å fremheve at de spredte bolig- og næringseiendommene som allerede er etablert, gir rike og 

varierte muligheter. 

Ringsaker kommune vil være positiv til bolig- og befolkningsutvikling i både by og bygd. Ved spredte 

bolig- og næringseiendommer som allerede er etablert, åpnes det for fradeling til nye spredte 

boligeiendommer.  

For eiendommer som allerede er tillatt etablert ved dispensasjon, bør plankartet oppdateres slik at 

bestemmelser om LNF-spredt gjøres gjeldende. Å sikre  gjenbruk av eksisterende boligeiendommer 

er viktig for å opprettholde liv og aktivitet i bygdene.  Med gjeldende nasjonale og regionale føringer 

er tiltak på eksisterende eiendomsmasse et enklere alternativ enn å søke dispensasjon for fradeling 

av nye spredte boligeiendommer. Kommunen ønsker levende bygder og ønsker ikke utarming og 

fraflytting. Å vise muligheter for  gjenbruk og utvikling av spredte boligeiendommer og -bebyggelse 

kan være nyttig som et alternativ til ønske om etablering av nye boligeiendommer. Det vil også åpne 

for tilpassing til livsfaser og kan bidra til et bedre marked for brukte boligeiendommer i de tilfellene 

hvor eier ønsker å flytte.   

6.11 Utbyggingsavtaler (1.3, evt 1.4 og vedlegg 4) 
Vedlegg 4 ble vedtatt av kommunestyret  i 2007 og videreført uendret ved siste 

kommuneplanprosess. Bestemmelsene om utbyggingsavtaler bør gjennomgås og oppdateres til 

gjeldende lovverk, PBL 2008 med tilføyelser  8. mai 2009. (forutsigbarhetsvedtak).  Om mulig ivaretas 

alt i kommuneplanbestemmelser og vedlegget kan oppheves/tas ut.  

6.12 Bærekraft og folkehelse 
Nasjonale forventninger til kommunal planlegging fremmer FN’s bærekraftmål og trygge og 

helsefremmende omgivelser. Dette må inn i planrevisjonen, og  helst integrert i planen, og ikke som 

egne avgrensede tema.  

Erfaringen er at «bordet fanger» og at kommunen fort føler seg forpliktet når områder er planavklart 

for utbygging/utnyttelse på kommuneplannivå, ofte på grunnlag av summariske 

konsekvensvurderinger. Det er rimelig at utbyggere/grunneiere må ta et større ansvar for å 

framskaffe et godt beslutningsgrunnlag før vurdering av innspill om arealbruk.  Det er særlig 

samfunnssikkerhet (skred, flomhendelser mm), hensyn til og konsekvenser for nærmiljøet 

(trafikksikkerhet, støy mm) og  manglende avklaring av  veg , VA-løsninger og overvann som har  vist 

seg utfordrende.  Veg, VA-løsninger og annen infrastruktur er viktig både av hensyn til økonomi og 

belastning på naturmiljø.   

Manglende økonomisk realisme på grunn av svak oversikt over nødvendige tiltak ved oppstart  fører 

til et press for å gjennomføre tiltaket med løsninger og vilkår som går på bekostning av nærmiljø og 

andre hensyn. Det er derfor aktuelt å ta inn bestemmelser med skjerpede krav til 

beslutningsgrunnlag som skal ligge til grunn før områder kan tas inn til vurdering i senere 

kommuneplanrevisjoner. Hensikten er å øke mulighetene for å ivareta nødvendige hensyn til 

omgivelsene og sikre at utbygging/tiltak  er forsvarlig i forhold til en bærekraftig utvikling på kort og 

lang sikt.  Strengt tatt følger utredningskravene av gjeldende lovverk, men å løfte dette fram i 

kommuneplanen vil sette søkelys på problemstillingen og gi økt forutsigbarhet for forslagsstillere.  
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6.13 Hensynssoner 
Det er en utfordring av mange hensynssoner vanskeliggjør lesbarheten av plankartet. Noen hensyn 

oppdateres og endres også ut fra fakta uavhengig av et øyeblikksbilde gjengitt i et kommuneplankart. 

Det er ønskelig å se på måter å formidle hensynssoner på slik at de viktige hensynene gjengis riktig, 

er lett tilgjengelige og med oppdatert informasjon.  

6.14 Generelle gjennomgang, feilretting og oppdatering i bestemmelser og 

plankart 
Foruten det som er nevnt i tema foran, tas det sikte på gjennomgang av plankart og 

bestemmelser/retningslinjer. Dette er i hovedsak feilretting, justeringer og oppdateringer.   

Plankrav og andre føringer for angitte områder i bestemmelsene til  kommuneplanens arealdel 2014-

2025 må gjennomgås og tas ut/oppdateres der plankrav er oppfylt. Dette omfatter også justeringer 

av arealbruksformål i plankartet slik at det blir i samsvar med vedtatte reguleringsplaner,  

tiltak/utbygginger.  Noen eksempler:  

- For eksisterende massetak i fjellområdene er det noen steder avdekket manglende samsvar 

mellom konsesjonsvedtak og  arealplanområder og at det er feil i kartfesting av 

uttaksområder.   

- Så er det noen  planer og vedtak som har avklart og fastsatt varige avvik fra gjeldende plan. 

Et eksempel er endring fra LNF til ferie og fritidsformål for utvidelse av Mjøsa ferie og 

fritidssenter og omdisponering av Råholt på Rudshøgda fra LNF til næring.  

- Oppdatere kart for 4-felts E6 med støysoner, ta inn støysoner for jernbane og gjeldende 

båndlegging for Dovrebanen. Vurdere om korridor for IC-Dovrebanen bør vises.  

- At Fløyta FB11 tas ut som nevnt i kapittel om fritidsbebyggelse.  

Plankartet skal ajourføres, men siden kommunen ikke har behov for avklaring av nye 

utbyggingsområder eller andre vesentlige endringer, satses det i hovedsak på videreføring av 

gjeldende plankart.   

Det er aktuelt å vurdere om en skal ta ut byggeområder som åpenbart er uaktuelle eller der 

planprosesser har vist at det er grunnleggende utfordringer for gjennomføring mht samfunssikkerhet 

eller infrastruktur, f. eks. FB8 Heståsmyra/Lunkelia.     

6.15 Forslag om nye utbyggingsarealer skal legges fram for politisk behandling 
Alle foreliggende innspill om nye byggeområder skal samles i en oversikt som oppdateres 

fortløpende.  Innspillene skal legges fram samlet for politisk behandling som ledd i planprossen og 

med sikte på avklaring av hvilke forslag som er aktuelle for videre planavklaring.  Oversikten skal i 

tillegg følge saken som vedlegg og som grunnlag for neste revisjon av plankartet for 

kommuneplanens arealdel.   

7 Utredningsbehov og kunnskapsgrunnlag 
Kommuneplanens arealdel skal alltid konsekvensutredes og ha planprogram. Dette følger av §6 i 

forskrift om konsekvensutredninger.  

 

Det foreslås ikke nye utbyggingsområder eller vesentlige endringer ellers. Kommunen har vurdert 

utredningsbehovet og mener  at konsekvensutredning for planrevisjonen kan gjennomføres på 

eksisterende kunnskapsgrunnlag for de temaene som er aktuelle ved  forestående rullering/revisjon. 
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Ingen av de aktuelle temaene har særskilte utredningsbehov og/eller behov for ekstern kompetanse.  

Utredningskravet oppfylles ved at kommunen med egne ressurser utarbeider en  planbeskrivelse 

som redegjøre for kunnskapsstatus for relevante tema.  

8 Organisering, framdrift og medvirking 

8.1  Organisering 
Planarbeidet gjennomføres i hovedsak med egne krefter og midler. Utforming av plandokumentene 

vil gjennomføres med kommunens ressurser. Dersom det skulle være behov for utredning av 

særskilte fagtemaer vil kjøp av eksterne tjenester vurderes. I utgangspunktet mener en at det ikke er 

slikt behov.  

Det legges opp til arbeidsmøter/avklaringer/orienteringer i de ordinære planutvalgsmøtene etter 

behov og politisk behandlling/vedtak jamfør framdriftsplan.  

8.2 Samordning med kommunedelplan for Moelv 
Arbeidet med kommuneplanens arealdel skal samordnes med planprosessen for kommunedelplan 

for Moelv. Planen er å utarbeide et eget plankart for kommunedelplan Moelv. Hovedtrekkene i 

plankartet og  bestemmelser for Moelv skal innarbeides i kommuneplanens arealdel før 

sluttbehandling.  

8.3 Ny sykehusstruktur i Innlandet - Mjøssykehuset 
Planprogrammet for igangsatt revisjon bygger på eksisterende beslutning om lokalisering av nytt 

hovedsykehus ved Mjøsbrua. Per februar 2021 foreligger det to hovedmodeller med hovedsykehus 

lokalisert enten i Moelv eller Brumunddal.  Dersom sykehuset vedtas lokalisert til Moelv,  ivaretas 

overordnet plan gjennom igangsatt kommunedelplan. Brumunddal er større og har evne til å ta opp  i 

seg et sykehus uten behov for store prinsipielle planspørsmål som berører kommuneplannivå.  

Aktuelle tema for revisjonen påvirkes i begrenset grad av beslutning om sykehuslokalisering. Ingen 

hovedtema for denne revisjonen er knyttet til eller avhengig av eventuell sykehuslokalisering. 

Planarbeidet gjennomføres derfor med forutsetning om at revisjon kan fullføres i hht planprogram.  

8.4 Framdrift 
Det legges opp til en stram fremdriftsplan hvor målsetningen er sluttbehandling av revidert arealdel 

innen et års tid. Foreløpig fremdriftsplan/milepælplan er som følger: 

Behandling av forslag til planprogram som grunnlag for 
revisjonen - Planutvalget 
 

Desember 2020 

Varsel om oppstart med offentlig ettersyn av planprogram 
 

Desember 2020 

Frist for innspill til revisjon av kommuneplanens arealdel 
 

Februar/mars 2021 

Fastsette planprogram -  Kommunestyret 
 

Mars 2021 

Gjennomgang av innspill og erfaringer 
 

Februar - april  2021 

Bearbeide/revidere (plankart og) bestemmelser 
 

Mars - juni2021 

Regionalt planforum Juni - august 2021 
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Behandling av revisjonsforslag – planutvalget 
 

August 2021 

Offentlig ettersyn av planforslag 
 

September – oktober 2021 

Sluttbehandling/vedtak i planutvalget og kommunestyret Samordnes evt. med Moelv 
 

8.5 Samråd og medvirkning 
Planarbeidet skal følge premissene som er gitt i plan- og bygningslovens kapittel 5 vedrørende 

medvirkning (https://lovdata.no/NL/lov/2008-06-27-71/§5-1).  

Samråd med regionale myndigheter ivaretas gjennom regionalt planforum. 

Moelv. Kommunedelplanarbeidet for Moelv ivaretar Moelv og har eget medvirkningsopplegg. Det 

samme gjelder ny trasé for Dovrebanen som pågår parallelt.  

Temamøter. Iogmed at det er en begrenset revisjon av kommuneplanens arealdel uten vurdering av 

vesentlig nye planområder, så legges det ikke opp til store åpne folkemøter slik det har vært gjort 

ved tidligere kommuneplanprosesser.   

Derimot er det aktuelt å gjennomføre temamøte som kan være åpne eller for grupper som er spesielt 

berørt av foreslåtte endringer herunder medvirkningsprosess som for barn og unge.  Aktuelle tema 

som en ser allerede nå  er parkeringsbestemmelser, varehandel og fortetting av boligområder.  

Ringsakerfjellet. Det skal inviteres til møter og samråd med nabokommuner om fjellområdene, 

spesielt med vekt på bestemmelser for bruk og vern av frilufts- og utfartsområder. Møter med eller 

deltakelse fra andre aktuelle interessenter vurderes. Tema vil være rekreasjons- og friluftsinteresser, 

landbruk- og naturinteresser (herunder villrein).  

https://lovdata.no/NL/lov/2008-06-27-71/§5-1

