
 

Asplan Viak AS Stangevegen 12, 2317 Hamar 

Org. nr. 910 209 205 

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid 

for døgnhvileplass Rudshøgda, Ringsaker 

kommune 

På vegne av Hatterud Eiendom AS varsles oppstart av 

detaljreguleringsarbeid iht. plan- og bygningslovens § 12-8 for etablering 

av døgnhvileplass på Rudshøgda, plan-ID 

2020090957. Asplan Viak er engasjert som plankonsulent. 

 

Det varslede området er totalt 58,7 dekar og ligger langs sørgående E6 på 

Rudshøgda. Planområdet inkluderer eiendommene gnr./bnr.  223/11, 

223/9, 139/49, 223/18, 223/19, 223/20, 139/5-6,13 og 137/15. 

Varslet planområdet omfatter deler av tidligere regulert vegareal, parkering 

og kombinert formål bebyggelse og anlegg (E6 Botsenden-Moelv) og 

delvis uregulert landbruksområde ved Russland, inkludert en del av gamle 

Prestvegen. Området grenser til E6, næringsområder og landbruksområder.  

 

Formålet med reguleringsarbeidet er å regulere deler av området til 

døgnhvileplass for yrkessjåfører med plass for inntil 25 vogntog og 

tilhørende serviceanlegg. Bebyggelse og landbruksområder ved Russland 

er tatt med i planområdet for å kunne sikre kulturlandskapet i tilknytning til 

en del av gamle Prestvegen og ferdsel langs Pilegrimsleden.  I tillegg er det 

behov for justering av atkomstveg over tilgrensende næringsområde.  

Det er vurdert at tiltaket ikke utløser krav til konsekvensutredning iht. plan- 

og bygningsloven § 4-2 med tilhørende forskrift om 

konsekvensutredninger, men virkninger for omgivelsene vil bli vurdert og 

omtalt i planbeskrivelsen.  

Til regionale myndigheter og organisasjoner 

 

 

Hamar, 03.06.2021 

Vår ref.  633296-01 
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Oppstart av planarbeid annonseres i Ringsaker blad. Du kan også finne 

informasjon på kommunens hjemmeside, se under «kunngjøringer- 

arealplan»  www.ringsaker.kommune.no/arealplaner.  Direkte lenke:  

https://www.ringsaker.kommune.no/doegnhvileplass-ved-e6-paa-

rudshoegda-varsel-om-oppstart.6391151-402044.html 

 

Spørsmål og innspill til planarbeidet kan rettes til:  

Asplan Viak AS v/Geir Egilsson  

Postboks 295, 2302 Hamar 

geir.egilsson@asplanviak.no  

901 88 607  

 

Fristen for å sende inn merknader/innspill til oppstartsvarselet er 25. Juni 

2021. 

Med vennlig hilsen 

Asplan Viak AS 

Geir Egilsson 
Byplanlegger 

Telefon 901 88 607 

E-post geir.egilsson@asplanviak.no 

http://www.ringsaker.kommune.no/arealplaner
https://www.ringsaker.kommune.no/doegnhvileplass-ved-e6-paa-rudshoegda-varsel-om-oppstart.6391151-402044.html
https://www.ringsaker.kommune.no/doegnhvileplass-ved-e6-paa-rudshoegda-varsel-om-oppstart.6391151-402044.html
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Figur 1 Planområdets beliggenhet på Rudshøgda 
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Figur 2 Planens avgrensning 

 

 

 


