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1

INTRODUKSJON

Ringsaker kommune er i gang med en prosess som skal munne ut i rullering av kommuneplan.

1.1

PLANPROGRAM

Kommune annonserte 22. oktober 2011 følgende:
”Offentlig ettersyn
Det ble vedtatt i hhv. kommunestyret 5. oktober 2011 og planutvalget 12. oktober 2011 å
legge følgende planer ut til offentlig ettersyn:
Varsel om oppstart av revisjon - kommuneplanens arealdel. Planprogram til offentlig
ettersyn, arkivsak 11/954
Kommuneplanens arealdel skal revideres. Det er utarbeidet forslag til planprogram som
beskriver hvilke forhold som skal tas opp til vurdering og behandling, samt hvordan
planprosessen skal gjennomføres. Hensikten med planarbeidet er å legge føringer og
rammer for videre vekst og utvikling i kommunen. En ønsker nå merknader til
planprogrammet og/ eller innspill til selve planarbeidet.” 1

1.2

FRAMDRIFTSPLAN

Kommunen har lagt opp til følgende framdrift i kommuneplanrevisjonen (vi kommer tilbake til
enkeltpunkter i løpet av dette dokumentet):

1

Ringsaker kommune 2011 ”Kommuneplan Ringsaker kommune 2011 – 2025. Oppstart av arbeidet med
revisjon av kommuneplanens arealdel. Planprogram til ettersyn” ArkivsakID 11/954 Saksnummer
Planutvalget 081/11, saksnummer kommunestyret 061/11. Tilgjengelig på
http://www.ringsaker.kommune.no/offentlig-ettersyn.199602.no.html
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Figur 1: Kommunens framdriftsplan for kommuneplanrevisjonen i henhold til planprogrammet –
kilde, se note 1.

Frist for uttalelser til offentlig høring av planprogrammet er satt til 15. desember 2011.
I henhold til denne framdriftsplanen fattes endelig vedtak om planprogram i løpet av andre
kvartal 2012. Oppstart av arbeidet med analyse, vurdering av innspill, konsekvensutredninger,
prosess og medvirkning som det skal være beskrevet i planprogrammet starter i samme kvartal og
skal etter planen løpe i de neste 5 kvartalene. Vedtak arealdel planlegges ultimo 2013.
Vi skal se nærmere på framdriftsplanen og innfasing av innspill i forhold til det løpet som er lagt
opp.

1.3

INNSPILL FRA ALLMENNINGENE OG PIHL AS

Det er til sammen 19 forskjellige innspill fra allmenningene og Pihl AS som er gjenstand for
drøfting i denne rapporten, noen av disse med flere arealbrukstema i samme innspill. Det er 10
innspill som dreier seg i hovedsak om nye, utvidede eller fortettede fritidsboligfelt eller / og
friluftsområder i både fjellet og skogbeltet, ett innspill om utvikling av torvindustri, ett innspill om
utvikling av vindenergi, 4 innspill om masseuttak, ett innspill om veiutløsning og ett innspill om
boligområde og et par innspill som dreier seg om utvikling av sentrumsfunksjoner langs aksen
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Sjusjøen - Mesnali. Se Figur 2 for en areell oversikt innspillene:

Figur 2: Samlet forskjellige innspill fra allmenningene og Pihl AS som vurderes fremmet som
forslag i kommuneplanprosessen. Oversikten er ikke nødvendigvis komplett, men viser
spredningen tematisk og geografisk.
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2

OM KOMMUNEPLANPROSESS

Hensikten med dette kapittelet er en kortfattet gjennomgang av det kommunale planregimet og
sentrale trinn i prosessen vi står foran. Det er nødvendigvis gjort et utvalg av de mange
bestemmelser osv som plan- og bygningsloven inneholder. Utvalget er styrt av forhold som
forventes å være av særlig betydning for de arealbruksinnspill som er aktuelle for oss.

2.1

PLANSTRATEGI

2.1.1 Status for planstrategi i kommunen
Ringsaker kommune har (per 22. oktober 2011) bestemt følgende:
”Den kommunale planstrategien, som er et nytt krav i plan- og bygningsloven, vil en
komme tilbake til i egen sak”1

2.1.2 Om planstrategi
Ny plan og bygningslov har endret på kommuneplanprosessen. I tillegg skal nytt kommunestyre
på plass fra og med januar 2012. Prinsippskisse for det kommunale plansystemet er vist i Figur 3.
Kommunal planstrategi.
Rulleres hvert 4 år.

Revisjon iht planstrategi

Planprogram med krav til konsekvensutredninger

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens arealdel

Tematiske kommunedelplaner - tema

Rulleres årlig

Handlingsplan
hvori
økonomiplan
(kan) inngår

Årsbudsjett

Årsmelding

Arbeidsprogram

Tematiske kommunedelplaner - areal

Tema- / sektor- / fagplaner

Figur 3: En prinsippeskisse for det kommunale planregimet.
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Et, og gjerne første trinn i prosessen er etter valg av nytt kommunestyre høsten 2011 og i henhold
til Lov om planlegging og byggesaksbehandling (PBL) å utarbeide en planstrategi. Kommunal
planstrategi har som formål er å klargjøre hvilke planoppgaver kommunen bør starte opp eller
videreføre. Kommunal planstrategi erstatter egentlig det obligatoriske kravet til rullering av
kommuneplanen som lå i tidligere PBL (fra 1985). Hensikten er videre å styrke politiske styringen
og prioritering av planoppgaver, også sett i lys av planlegging og utvikling i nabokommuner og i
regionen for øvrig.
Ved behandlingen skal kommunestyret ta stilling til om gjeldende kommuneplan eller deler av
denne skal revideres, om planen skal videreføres uten endringer, om gjeldende planer bør
revideres eller oppheves osv. Det følger av dette flere mulige forløp, herunder:
1. Gjeldende kommuneplan kan besluttes videreført i sin helhet og der videre planer skjer
ved kommunedelplaner eller annen tema- og sektorplanlegging.
2. Alternativt kan kommuneplanen revideres helt eller delvis.
3. Et annet alternativ er at kun kommuneplanens samfunnsdel revideres eller kun
arealdelen.
Ringsaker kommune har valgt opsjon 2 i denne omgang, noe som ligger implisitt i
planprogrammet som nå er lagt ut til offentlig ettersyn1.
I utarbeidelse av planstrategien kan det være nyttig for aktører i kommunesamfunnet å ha
kontakt med så vel administrasjon som politikere i kommunen for å gi sitt besyv på hvilke
utfordringer kommuneplanen bør behandle. Det heter nemlig i PBL §10.1 at:
”Kommunen bør også legge opp til bred medvirkning og allmenn debatt som grunnlag for
behandlingen. Forslag til vedtak i kommunestyret skal gjøres offentlig minst 30 dager før
kommunestyrets behandling.”
Med hensyn til tidsforløpet fastlegger PBL at kommunal planstrategi skal gjøres offentlig i minst
30 dager før kommunestyrets behandling.

2.1.3 Forutsetninger for dette arbeidet
Vi antar at kommunen – i tråd med intensjonene i PBL – vil vente med å utarbeide planstrategi til
nytt kommunestyret kommer i arbeid fra og med 2012 (Planstrategi er ikke lagt inn i
framdriftsplanen som vist i Figur 1).
Planprogrammet er lagt ut til offentlig ettersyn før det er utviklet en planstrategi. Vi legger i
denne vurderingen til grunn at planstrategien ikke vil endre rammene for planrevisjonen iht
planprogrammet.

SIDE 19 AV 101

2.2

PLANPROGRAM

2.2.1 Status for planprogram i kommunen
Som redegjort for innledningsvis varslet kommunen 22. oktober 2011 ved offentlig kunngjøring
om oppstart av revisjon - kommuneplanens arealdel. Planprogrammet for revisjonen ble da lagt til
offentlig ettersyn (se fotnote 1). PBL krever minimum 6 ukers høringsfrist for planprogrammet i
denne fasen.

2.2.2 Om planprogram
Kommunal planstrategi fastlegger hvor omfattende revisjonen skal være, mens planprogrammet
skal fastlegge konkrete og prosessuelle rammer for kommuneplanprosessen. Det heter i lovens §
4.1 at planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister
og deltakere, opplegget for medvirkning, spesielt i forhold til grupper som antas å bli særlig
berørt, hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for utredninger. Forslag til planprogram
skal sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn samtidig med varsling av planoppstart.
Planprogrammet må følge prosessregler som stilles jfr. PBL § 11-13 ”Utarbeiding av
planprogram”:
”... Forslag til planprogram skal sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn… .
Fristen for å gi uttalelse skal være minst seks uker.
… Kommuneplaner med retningslinjer eller rammer for framtidig utbygging skal inneholde
en særskilt vurdering og beskrivelse av planens virkninger for miljø og samfunn, jf. § 4-2
andre ledd.”
Høringsfristen for det offentliggjorte planprogrammet er satt til 15. desember 2011.
§4-2 andre ledd presiserer at det her er snakk om konsekvensutredninger, et tema som er sentralt
i vurderingen av hvilke og hvordan forslag til innspill fra grunneierne skal videreføres.
Nytt kommunestyre skal være på plass fra og med 2012. Planprogrammet som nå er lagt ut til
offentlig ettersyn er det sittende kommunestyrets planprogram. Kommunen må finne en
arbeidsdeling mellom det sittende og det kommende kommunestyret, og sier i forbindelse med
offentliggjøringen at:
For å sikre at både sittende kommunestyre og nytt kommunestyre skal gis mulighet til å
legge føringer for arbeidet med kommuneplanrevisjonen er det lagt opp til at sittende
kommunestyre skal vedta planprogrammet lagt ut til offentlig ettersyn, mens nytt
kommunestyre skal sluttføre og vedta programmet for revisjonsarbeidet, samt senere
behandle og vedta kommuneplanen.1
Kommunen legger følgelig opp til at planprogrammet skal fastsettes av nytt kommunestyre ”i
løpet av vinteren 2012”1.
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2.2.3 Forutsetninger for dette arbeidet
Høringsfrist for planprogrammet er 15. desember 2011.
Høringsutkastet legges til grunn for å vurdere hvorvidt og eventuelt hvilke høringskommentarer
grunneierne bør vurdere å fremme gitt de foreslåtte innspillene – er samlet oversikt over disse er
gitt i Figur 217).

2.3

KOMMUNEPLANEN OG FORHOLDET MELLOM PLANTYPER

Det kan være nyttig å se på forholdet mellom ”gamle” men gjeldende planer, og nye planer.

2.3.1 Motstrid
I det foreliggende dokumentet legger vi til grunn at vedtatte reguleringsplaner og
bebyggelsesplaner gjelder fortsatt, og at de ikke kommenteres i denne analysen med mindre det
allerede nå er åpenbar motstrid.
Ny vil kommuneplanen til alltid gjelde foran tidligere planer i slike tilfeller hvor plankart og
bestemmelser ikke samsvarer med kommuneplanen (ved motstrid). Bestemmelsene er slik at der
ikke annet besluttes følger det av loven at ved motstrid er siste plan gjeldene. Når det velges en
løsning der eldre regulerings- og bebyggelsesplaner videreføres må det vel også forutsettes at de
er gjennomgått og funnet innenfor rammen av både (ny) nasjonal, regional og kommunal politikk.

2.3.2 Rangordning ved motstrid
Vi legger videre til grunn at rangordning og rettsvirkning mellom planer i det kommunale
reguleringsplanregimet er:
•

Ny reguleringsplan opphever en eksisterende reguleringsplan så langt de dekker samme
planområde (areal).

•

Dersom den nye planen fastslås å være ugyldig, gjelder (gjeninntrer) den gamle planen.
Det skjer uten eget vedtak.

•

Dersom den nye planen oppheves uten at det fattes vedtak om ny plan, men planområdet
er dekket av (en eldre) arealdel av kommuneplanen, gjelder arealdelen for området. Er
det ingen arealdel, vil arealet være uten reguleringsplan.

•

Ved formell oppheving/endring av reguleringsplan må man gå frem etter bestemmelsene
om saksbehandling og vedtak i PBL kapittel 12.

Når det gjelder kommuneplanens arealdel, gjelder følgende:
•

Ny arealdel opphever eksisterende arealdel uten at det er nødvendig å fatte eget
opphevingsvedtak.

•

Ny arealdel overstyrer, men opphever ikke formelt, eldre reguleringsplaner. Ny arealdel til
kommuneplan setter til side rettsvirkningene av eldre reguleringsplan så langt det er
motstrid mellom planene. Hvor langt en ev. motstrid rekker, må bero på en tolking av
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planene. Reguleringsplan i strid med arealdelen bør snarest mulig oppheves eller endres
gjennom en etterfølgende vedtaksprosess.
•

Dersom reguleringsplan ikke oppheves, vil rettsvirkningene av reguleringsplanen
gjeninntre dersom arealdelen bortfaller, oppheves, underkjennes som ugyldig eller
lignende, uten å være avløst av annet nytt planvedtak som setter til side, endrer eller
opphever den gamle reguleringsplanen. En eldre reguleringsplan som er opphevet
gjennom reguleringsvedtak, gjeninntrer ikke i en situasjon som nevnt. Hvis det ikke er
noen plan som kan gjeninntre, er arealet uten reguleringsplan.

For regionale planbestemmelser gjelder:
•

Regional planbestemmelse overstyrer kommunal plan (både kommuneplan og
reguleringsplan).

•

Regional plan er ikke rettslig bindende og vedtakelsen av slike planer påvirker følgelig ikke
kommunal plan direkte.

For statlig planbestemmelse gjelder:
•

Statlig arealplan og planbestemmelser overstyrer kommunal plan (både kommuneplan og
reguleringsplan)

FORUTSETNINGER FOR DETTE ARBEIDET
Vedtatte planer vil ikke bli kommentert, kun nye initiativ og innspill. Ved eventuell motstrid vil
dette være noe man må komme tilbake til senere i prosessen.

2.4

100-METERSBELTET MOT INNSJØ OG ELV

Enkelte innspill fra grunneierne berører standlinje mot innsjø og elv, det kan derfor være nyttig å
se på hva PBL-bestemmelsene sier om dette.
Byggeforbudet i PBL § 1-8 gjelder langs sjøen, men det sies samtidig at det også i 100metersbeltet langs vassdrag 2 skal tas særlig hensyn til natur- og kulturmiljø, landskap, friluftsliv og
andre allmenne interesser.
I paragrafens siste ledd sies:
”For områder langs vassdrag som har betydning for natur-, kulturmiljø- og
friluftsinteresser skal kommunen i kommuneplanens arealdel etter § 11-11 nr. 5 fastsette
grense på inntil 100 meter der bestemte angitte tiltak mv. ikke skal være tillatt.”
Dvs. at kommunene i sine planer skal vurdere behovet for bygge(forbuds)grenser langs sine
vassdrag, og fastsette slike i kommunale arealplaner.

2

Vassdrag er definert i vannressursloven, og det er klart at vann/sjøer også inngår i vassdragsbegrepet.
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2.5

TILTAK SOM ER UNNTATT FRA PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

Enkelte innspill fra grunneierne berører tiltak som delvis er unntatt fra PBL - det kan derfor være
nyttig å se på hva PBL-bestemmelsene sier om dette.
Lovens § 1-3 unntar to typer tiltak fra loven, rørledninger i sjø og overføring og omforming av
elektrisk energi. Dette innebærer at plan- og bygningsloven ikke gjelder ubetinget for disse
tiltakene.
I den aktuelle sammenheng er loven og overføring og omforming av elektrisk energi relevant i
forbindelse med innspill om utnyttelse av vindkraft – se kapittel 10.5, side 88.
Loven gjelder altså ikke for anlegg for overføring eller omforming av elektrisk energi med
tilhørende elektrisk utrustning og bygningstekniske konstruksjoner. Et viktig unntak er dog krav
om konsekvensutredning av tiltak og planer etter annet lovverk og kapittel 2 om kartgrunnlag og
stedfestet informasjon.

2.6

AREALFORMÅL OG HENSYNSONER I PBL

Begrepet ’arealformål’ er vel kjent for grunneierne fra kommuneplanens arealdel. Begrepet
’hensynssoner’ derimot, kom inn i siste revisjon av PBL. Det kan være nyttig å repetere kort hva
som ligger i disse begrepene.

2.6.1 Arealformål
Kommuneplanens arealdel skal ”i nødvendig utstrekning” vise arealformål. Hovedformålene kan
”etter behov” inndeles i angitte underformål. Følgende 6 arealformål med flere underformål er
fastlagt:
•

Bebyggelse og anlegg, med underformål boligbebyggelse, fritidsbebyggelse,
sentrumsformål, kjøpesenter, forretninger, bebyggelse for offentlig eller privat
tjenesteyting, fritids- og turistformål, råstoffutvinning, næringsbebyggelse, idrettsanlegg,
andre typer anlegg, uteoppholdsareal, grav- og urnelunder.

•

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur med underformål veg, bane, lufthavn, havn,
hovednett for sykkel, kollektivnett, kollektivknutepunkt, parkeringsplasser, traseer for
teknisk infrastruktur.

•

Grønnstruktur med underformål naturområder, turdrag, friområder og parker.

•

Forsvaret med underformål ulike typer militære formål.

•

Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift med underformål
o

o

areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet
næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag,
areal for spredt bolig-, fritids- eller næringsbebyggelse mv.,
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•

Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone med underformål ferdsel,
farleder, fiske, akvakultur, drikkevann, natur- og friluftsområder hver for seg eller i
kombinasjon.

I områder hvor arealplanen bare angir hovedformål for arealbruk, skal det i nødvendig utstrekning
gis bestemmelser som klargjør vilkårene for bruk og vern av arealene.

2.6.2 Hensynssoner
Hensyn og forhold som følger av punktlisten under skal markeres i arealdelen som hensynssoner.
Det kan angis flere soner for samme areal. Til hensynssoner skal det ”i nødvendig utstrekning”
angis bestemmelser og retningslinjer for å ivareta det hensynet sonen viser. Det kan fastsettes
følgende hensynssoner:
•

Sikrings-, støy- og faresoner med angivelse av fareårsak eller miljørisiko. Det kan gis
bestemmelser som forbyr eller setter vilkår for tiltak og/eller virksomheter innenfor
sonen.

•

Sone med særlige krav til infrastruktur med angivelse av type infrastruktur. Det kan gis
bestemmelser om krav til infrastruktur i et utbyggingsområde, både som forbud eller
påbud.

•

Sone med særlige hensyn til landbruk, reindrift, friluftsliv, grønnstruktur, landskap eller
bevaring av naturmiljø eller kulturmiljø, med angivelse av interesse. For randsonen til
nasjonalparker og landskapsvernområder kan det, samtidig med fastsetting av
verneforskrift for nytt verneområde eller revisjon av verneforskrift eller forvaltningsplan
for etablerte verneområder, fastsettes bestemmelser for å hindre vesentlig forringelse av
verneverdiene i verneområdet. Det kan gis retningslinjer om begrensninger av virksomhet
og vilkår for tiltak for å ivareta interessen i sonen. Det kan gis retningslinjer om hvilke
hensyn som skal vektlegges ved praktisering av annen lovgivning så langt kommunen er
tillagt myndighet etter vedkommende lov.

•

Sone for båndlegging i påvente av vedtak etter plan- og bygningsloven eller andre lover,
eller som er båndlagt etter slikt rettsgrunnlag, med angivelse av formålet.

•

Sone med krav om felles planlegging for flere eiendommer, herunder med særlige
samarbeids- eller eierformer samt omforming og fornyelse. Bestemmelser til denne sonen
kan fastsette at flere eiendommer i et område skal undergis felles planlegging og at det
skal brukes særskilte gjennomføringsvirkemidler 3.

•

Sone hvor gjeldende reguleringsplan fortsatt skal gjelde.

3

Det kan også gis bestemmelser med hjemmel i § 11-9 nr. 3. som omhandler virkningen av
kommuneplanens samfunnsdel. Kommuneplanens handlingsdel gir grunnlag for kommunens prioritering av
ressurser, planleggings- og samarbeidsoppgaver og konkretiserer tiltakene innenfor kommunens
økonomiske rammer.
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Hensyn og restriksjoner som fastlegges med hensynssoner til kommuneplanens arealdel skal følge
planene ned til reguleringsplannivå. De skal legges til grunn for utarbeiding av reguleringsplan, og
kan også videreføres i reguleringsplan eller innarbeides i arealformål og bestemmelser som
ivaretar formålet med hensynssonen.

2.7

ALLEMANNSRETTEN OG DISKUSJONEN OM EN PRIVAT SONE RUNDT
FRITIDSBOLIGEN 4

Som vist i innledningen dreier den absolutte hovedtyngden av innspillene som drøftes her seg om
fritidsboliger i felt.
Arealer for fritidsboliger i felt er en viktig modellparameter når det skal vurderes hvor mange
enheter det er plass til innenfor et gitt areal. Det er derfor nyttig å se spesielt på en del forhold
ved denne arealbrukskategorien. Et forhold i denne sammenheng er allemannsretten og
fritidsboligene.

2.7.1 Allemannsretten er en latent rett. Utmark og innmark.
Allemannsretten er knyttet til utmark. Høyesterett har i den såkalte Furumoadommen (1998 5) vist
til at ferdselsretten ligger latent uansett om den ikke har vært benyttet. Allemannsretten er altså
knyttet til utmark og ikke til faktisk utøvelse.
Allemannsretten er videre i utmark enn i innmark. Friluftslovens § 1a 6 trekker grensen mellom
inn- og utmark. Det har ingen betydning for grensedragningen om grunnen er privat eller
offentlig.

4

Vi understreker at dette er en omfattende diskusjon, se blant annet Direktoratet for Naturforvaltning
2000. ”Fjerning av ulovlige stengsler i strandsonen” DN-håndbok nr. 14-2 000. Det understrekes her at det
alltid vil være behov for en konkret vurdering i de enkelte tilfeller. Det kan allikevel være nyttig i vår
sammenheng å ha en normtall som en inngangport til å identifisere hvilke lokaliteter det kan være fruktbart
å se nærmere på mulighet for fortetting, og også å finne en norm for nye felt.

5

Furumoa-dommen – Rt. 1998 s. 1164.

6

§ 1a. (Hva som forstås med innmark og utmark.)

Som innmark eller like med innmark reknes i denne lov gårdsplass, hustomt, dyrket mark, engslått,
kulturbeite og skogsplantefelt samt liknende område hvor almenhetens ferdsel vil være til utilbørlig
fortrengsel for eier eller bruker. Udyrkete, mindre grunnstykker som ligger i dyrket mark eller engslått eller
er gjerdet inn sammen med slikt område, reknes også like med innmark. Det samme gjelder område for
industrielt eller annet særlig øyemed hvor almenhetens ferdsel vil være til utilbørlig fortrengsel for eier,
bruker eller andre.
Med utmark mener denne lov udyrket mark som etter foregående ledd ikke reknes like med innmark.
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Hyttetomter eller deler av disse anses som innmark. Grensen for hva som anses som
tomt/innmarksareal er snevrere rundt hytter enn rundt bolighus. Grunneier kan bare hevde
eksklusiv bruk på ”den mer private delen” av tomten, mens det er fri ferdsel på deler av tomten
som faller utenfor denne. Det har vært avsagt flere dommer de siste årene som legger premisser
for hvor stor den private delen av en hyttetomt kan være.

2.7.2 ”Den mer private sone”
På bakgrunn av en rekke dommer og avgjørelser 7 senere år er det utviklet en såkalt ”1 dekarteori” 8. Poenget er at ”den mer private sonen” (kanskje et like bra begrep som det i
hyttesammenheng uklare begrepet innmark) rundt hytta omfatter ca. 1 dekar.
For en ”standarisert” fritidsbolig med grunnflate 7 meter X 14 meter (98 m2) gir dette en avstand
på ca 11 meter fra veggen på fritidsboligen som kan regnes som ”den mer private sone”. I en slik
situasjon legger fritidsboligen beslag på 1 dekar grunn.
1 dekar er vel om lag normalstørrelsen på en vanlig eneboligtomt. Det er vel ikke urimelig at en
liknende betraktning på ”normalitet” legges til grunn for fritidsboliger når vi snakker om hva som,
med rimelighet kan tilordnes som ”den mer private sonen”.
En minimumsavstand mellom to naboer som begge skal kunne ha en slik ” mer privat sone” blir da
22 meter. Dog, her slutter også en rimelig sammenlikning med et eneboligfelt.

2.7.3 Den utbyggingsfrie sonen
Fritidsboliger ligger i områder som må gi rom for passasje og regulær utmark utenfor ”den mer
private sonen”, og det av flere grunner. Utmarksområdene rundt fritidsboligen er en del av
kjerneopplevelsen for fritidsboligbrukerne. Videre er det av hensyn til flerbruk av områdene viktig
med romslige korridorer mellom enhetene; både folk og dyr skal kunne passere og naturlig flora
etc. skal ha bærekraftige arealressurser. Det tilsier også at det i tillegg til ”den mer private sonen”
tilordnes en utbyggingsfri sone som et normtall til den enkelte enhet.
SSB definerer et område som et tettsted dersom avstanden mellom bygningene normalt ikke
overstiger 50 meter 9. Noe tilsvarende definisjon finnes ikke for fritidsboliger.

7

For eksempel Gullholmen – RG 1995 s. 1184, Aust-Agder tingretts dom av 14.05.05., Sandefjord tingretts
dom av 21.10.04, Hvaler-dommen – Rt. 2005 s.805, Agder lagmannsretts dom av 01.10.07. Kilde:
Kommuneadvokat Ivar Otto Myhre, Sandefjord kommune. Foredrag på Konferanse om allemannsrettens og
friluftslivets framtid 26. og 27. november 2007 arrangert av FRIFO

8

Bygger på Sivilombudsmannens årsmelding 1976 s.50.

9

Det er tillatt med et skjønnsmessig avvik utover 50 meter mellom husene i områder som ikke skal eller kan
bebygges. Dette kan f.eks. være parker, idrettsanlegg, industriområder eller naturlige hindringer som elver
eller dyrkbare områder. Husklynger som naturlig hører med til tettstedet tas med inntil en avstand på 400
meter fra tettstedskjernen. De inngår i tettstedet som en satellitt til selve tettstedskjernen.
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Med utgangspunkt i en standardfritidsenebolig på 7 meter X 14 meter grunnflate (98 m2) er
sammenhengen mellom avstand fra vegg som skal regnes som ”den mer private sonen” plass en
utbyggingsfri sone, og arealet som da beslaglegges, som vist i figuren:

Antall enheter per kvadratkilometer

Antall fritidsboliger pr km2 som funksjon av avstand
mellom naboenheter
400
375
350
325
300
275
250
225
200
175
150
125
100
75
40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

105

110

Avstand i meter mellom veggene på naboenheter
Figur 4: Forholdet mellom avstand til vegg fra ytterkant for "den mer private sone" og det
tilhørende arealbeslag.

I dag varierer tettheten i fritidsboligfeltene på Ringsakerfjellet fra rundt 320 fritidsboliger i
Rømåsen til ca 120 i enkelte felt med enklere utbyggingsstandard. Det betyr en gjennomsnittelig
avstand mellom enhetene på fra ca 50 meter mellom veggene til ca 80 meter mellom veggene.
Det betyr at selv den tetteste utbyggingen – som et gjennomsnittstall – i tilstrekkelig mon må sies
å ta høyde for ”den private sonen”. Rømåsen stiller på ingen måte med ulemper i markedet som
attraktivt område selv med den utbyggingstettheten som er her.

Figur 5: Rømåsen sett fra Sjusjøen sentrumsområde. Foto: Tor Arnesen.
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En avstand til vegg på 50 meter mellom enhetene betyr at det mellom ”de mer private sonene” til
naboer vil være en avstand på 28 meter 10. For felt med en tetthet på 120 fritidseneboliger per
kvadratkilometer, vil en tilsvarende avstand mellom ”mer private soner” være 58 meter.
Vi ser at selv en utbygging på 320 enheter per kvadratkilometer betyr både god avstand (50
meter) og respekt for en mer privat sone, og en grøntstruktur rundt denne (en korridor på 28
meter).
Dette er imidlertid kun normtall – og i konkrete situasjoner må terrengforhold med mer vurderes
som input til en utbyggingsplan på reguleringsplannivå.
I tillegg kommer et ande moment inn her som hensynet til kontroll med forurensning til lokale
resipienter. God kontroll med tekniske infrastrukturelle tiltak – det vil i praksis si sanering til
offentlig vann og avløp - tilsier at det kan tillates en høy tetthet, mindre god kontroll at
utbyggingstettheten senkes for å kompensere for tap av kontroll. Mindre god kontroll betyr her
løsninger som per system baserer seg på andre løsninger enn sanering til offentlig vann og avløp.
Hvor mye en normert utbyggingstetthet bør senkes med henvisning til kontroll med forurensning
av lokale resipienter, er avhengig av den konkrete beliggenheten til og utforming av lokale
resipienter i forhold til feltet.
Igjen, dette er kun normtall. Utbyggingen må i hvert enkelt tilfelle tilpasses terreng og
markbeskaffenhet, det vil være avhengig av framføring av veg, sti og løypetraseer og eventuell
innplassering av arealkrevende fellesfunksjoner. Videre vil det avhenge av selve
utbyggingskonseptet. I første rekke gjelder de normtallene som opererer med her for det vi kan
kalle for fritidseneboliger – dvs. frittstående enheter for en husholdning.
I det følgende vil vi operer med et intervall for utbyggingstetthet på fra 200 til 320 enheter per
kvadratkilometer for full standard enheter og 120 til 200 for enkel infrastruktur (dvs. ikke
tilknytning til offentlig infrastruktur).

2.7.4 Forutsetninger i dette arbeidet
I vurderinger av utbyggingstetthet for fritidsboligområder legger vi i dette arbeidet til grunn et
normtall for fritidsboligtetthet på:
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•

200 til 320 fritidseneboliger per kvadratkilometer i felt som er sanert til offentlig vann og
avløp – gjennomgående brukes 300

•

120 til 200 fritidseneboliger per kvadratkilometer i felt som ikke er sanert til offentlig
vann og avløp – gjennomgående brukes 125

50 meter – (2x11) meter = 28 meter
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2.8

HVEM PLANLEGGER MAN FOR?

Ringsakersamfunnet er spesielt i den forstand at det huser Norges største ansamling av
fritidsboliger – og for så vidt Norges eldste større fritidsboligområde. Planleggingen i kommunen
angår således flere enn kommunens egne innbyggere.
Et viktig utviklingstrekk i fritidsboligsegmentet er et økende innslag av fritidsboliger med full
teknisk infrastruktur – inklusive veiframføring på helårsbasis – en utvikling som har vist en ubrutt
trend over flere kommuneplanperioder i Ringsakerfjellet. Denne utviklingen forsterkes med de
innspill som drøftes i denne rapporten. Utviklingen kan uttrykkes som en overgang fra hytte til
fritidsbolig. Fritidsboliger gir grunnlag for en type bruksmønster som er preget av hyppigere og
gjerne kortere opphold – typisk avlange helgeopphold og likende. I tillegg representerer
fritidsboliger en større investerings-, drifts- og vedlikeholdsinnsats enn de tradisjonelle enkle
hyttene. Samlet betyr dette en mer omfattende tilstedeværelse av fritidsboligfolket i kommunen,
både rent fysisk og økonomisk. Dette manifesterer seg også i trafikkmønsteret langs
tilførselsveiene til og fra fritidsboligfolkets boligkommuner og deres fritidsboligområde – og da
særlig for de som har fritidsbolig i den forstand vi bruker begrepet her. Man kan se at
tilførselsveiene er preget av et trafikkmønster vi kan kalle for rekreativ pendling. Det igjen betyr at
Ringsakersamfunnet har en mer omfattende og hyppigere kontakt med og utveksling med
befolkningen i fritidsboligfolkets hjemkommuner. Hvor kommer så disse fra? Figuren under viser
hvordan kommunefordelingen av eiere av hytter og fritidsboliger som ikke har fast bosted i
Ringsaker fordeler seg.
Figur 6: (se neste side) En illustrasjon som viser hjemkommune for eiere av fritidsboliger og hytter i
Ringsaker kommune for alle som ikke bor i Ringsaker kommune. Omfatter ca 4500 eiere. Figur:
Østlandsforskning.
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3

PLANPROGRAMMET

Planprogrammet er som vist lagt ut til offentlig ettersyn.
Som drøftet i kapittel 2.1.3 forutsetter vi i dette arbeidet at kommuneplanen revideres for
fjellområdene og for skogbeltet opp mot fjellet og mot dalen. Innspill fra grunneierne fordeler seg
som vist i Figur 1 (side 16).
Vi skal i dette kapittelet og så langt det er relevant for innspillene, gjennomgå hovedpunktene i
planprogrammet som nå ligger til offentlig ettersyn (se fotnote 1).

3.1

DE SENTRALE UTFORDRINGENE

Planprogrammet er ment å ivareta planbehov knyttet til de sentrale utfordringene, som angis å
være:
”De viktigste utfordringene som blir omtalt i planprogrammet er målet om befolkningsvekst.
Kommunen jobber målrettet for å oppnå en vekst som er på høyde med eller bedre enn
landsgjennomsnittet. For å bygge opp under ønsket vekst settes fokus på følgende tema i
arbeidet med revisjon av arealdelen:
•

Tilrettelegging for gode og mangfoldige boområder

•

Tilrettelegge for attraktive byer og tettsteder

•

Sikre vekst og utvikling i næringslivet

•

Samferdsel – legge til rette for en effektiv infrastruktur

•

Sikre tilgjengelighet til Mjøsa og tilrettelegging av strandsonen

•

Tilrettelegge og sikre utvikling og vern av Ringsakerfjellet

•

Sikre ivaretakelse av landbruks-, natur-, kultur- og friluftsområder.” 1

Det er et poeng å relatere de forskjellige innspillene fra grunneierne til disse overordnende
målsetningene med planrevisjonen.
Vi skal komme tilbake til hva planprogrammet sier om foreslåtte rammer for de forskjellige
innspillene under behandling av de forskjellige innspillene. En type innspill er det dog nyttig å ta
samlet for så mer skissemessig å henvise til i behandlingen av det enkelte innspill: fritidsboliger og
fritidsboligfelt.

3.2

KOMMUNENS KRITERIER FOR LOKALISERING AV FRITIDS- OG
BOLIGBEBYGGELSE

Det er flere typer tiltak og planer som er aktuelt å spille inn i kommuneplanprosessen, og disse vil
bli behandlet enkeltvis og konkret i senere kapitler. Fritidsboliger står allikevel i en særstilling i
den forstand at det er et aktuelt innspill fra alle grunneierne og fordi det allerede er utarbeidet et
kriteriesett for lokalisering av slik bebyggelse. Det kan derfor være nyttig å se spesielt på denne
plan- og tiltakstypen.
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Ringsaker kommune har utarbeidet et kriteriesett for lokalisering av fritids- og boligbebyggelse.
Disse er laget som kriteriesett for fritidsbebyggelse, ett for lokalisering i fjellet og ett for
lokalisering utenfor fjellet.

3.2.1 Lokalisering i Ringsakerfjellet
Det tre utgangspunkt for å vurdere innspill:
1. I forbindelse med kommuneplanprosess på slutten av 1990-tallet ble det fastlagt et
omforent utbyggingsmønster for fjellet som sådan 11. Videre kom det på 2000-tallet på
plass regionale planer for villreinforvaltning
2. Kommunens kriteriesett for lokalisering av fritidsboliger i fjellet.
3. Planprogrammet for øvrig
Figur 7 gir en prinsippskisse for det overordnede og etablerte utbyggingsmønsteret i fjellområdet,
med de facto byggestopp øst for Åsta og de facto en form for markagrense mot de indre
fjellområdene og brede korridorer ut av og inn i kjerneområdet – dette siste kan oppfattes som en
grense der man ikke foreslår nye eller utvider felt inn mot dette kjerneområdet, og der det i
kjerneområdet verken fortettes eller legges ut nye områder og hvor de brede korridorene i størst
mulig grad bevares uten utvikling av fritidsboliger (men selvfølgelig er åpen for annen bruk – her
er andre interesser i et flerbrukslandskap som prioriteres enn fritidsboliger).
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I de påfølgende analysene og vurderingene vil Arnesen og Hesthagen 1998 ”Om utbygging i
Ringsakerfjellet” (ØF-rapport 24/1998) være et utgangspunkt for å ta stilling til arealbruken som de
forskjellige innspillene forutsetter.
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Figur 7: En prinsippskisse for et etablert konsept for utvikling av fritidsboliger i Ringsakerfjellet:
Ingen videre utbygging øst for Åsta (øst for prikket linje) og ingen utbygging(ingen nye felt eller
ingen feltutvidelse i retning fjellet/figuren) i fjellområdet markert med skravur(skravur skal ikke
oppfattes som en nøyaktig områdeavgrensing – men som en prinsipiell utpeking av området – en
mer nøyaktig avgrensing behandles senere).

3.2.2 Kriteriesettet for fritidsboligutvikling i fjellet
For å nå målsetning om å bevare balansen mellom bruk og vern av fjellområdene i et langsiktig
perspektiv og kombinere utbygging, vern og tilgjengelighet legger kommunen i planprogrammet 8
+ 6 kriterier til grunn for fritidsboligutviklingen i fjellet (ref. Planprogrammet – se fotnote 1):
1. bør fortrinnsvis etableres ved utvidelse og fortetting av eksisterende byggeområder som
ligger i tilknytning til eksisterende helårsveg
2. bør skje på omrader som er godt egnet med sol, utsikt og som har tilfredsstillende
grunnforhold
3. bør skje i felt og på grunnlag av reguleringsplan
4. tillates ikke etablert i villreinens leveområde. Dette gjelder også turistbedrifter og andre
virksomheter, samt utvidelser og fortetting av eksisterende byggeområder.
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5. som forringer setervangenes kulturmiljø bør ikke tillates. Seterområder skal bevares som
åpne setervanger.
6. bør ha tilgang til viktige friluftsområder via grøntkorridorer.
7. bør ha god landskapstilpasning
8. må ha tilfredsstillende løsning for veg, vann og avløp (avhengig av hyttestandard)
For å nå en målsetning om å kombinere utbygging, vern og tilgjengelighet på en god måte, mener
kommunen videre at ny fritidsbebyggelse :
9. bør skje på omrader som er godt egnet med sol, utsikt og som hal' tilfredsstillende
grunnforhold
10. bør skje i felt og på grunnlag av reguleringsplan
11. bør ha god landskapstilpasning
12. må ha tilfredsstillende Iøsning for veg, vann og avløp
13. må sikre adkomst og tilrettelegging for allmennheten i strandsonen
14. bør sikre at tilhørende båtplasser lokaliseres i fellesanlegg
Det er viktig å merke seg punktene 8 og 12 i listen om vann og avløp. Situasjonen i dag er at det
kun er sanert vann og avløp med tilkobling til offentlig infrastruktur som tilfredsstiller det ultimate
krav – dvs at lokale løsninger neppe blir gitt samme status. Det igjen betyr at i den grad man
snakker om høystandard fritidsboliger så forutsetter dette offentlig tilkobling. Lavere
hyttestandard betyr i denne sammenheng også at det ikke er innlagt vann – men hvor vann i
boligen må bæres inn til boligen.
Etter vår oppfatning bør også normeringstall for utbyggingstetthet vurderes i forhold til dette
punktet. I kapittel 2.7.4 (side 28) drøftes normtall for vurdering av utbyggingstetthet. Det
konkluderes med en utbyggingsnorm på inntil 200 enheter per kvadratkilometer. For felt med
enheter som ikke har full standard – dvs. i praksis si ikke tilkoblet offentlig vann og avløp – er de
facto kontrollen med forurensning til lokale resipienter mindre, noe som isolert tilsier en mindre
tett utbygging. 125 enheter per kvadratkilometer er en slik justert norm.

3.2.3 Planprogrammet om tomteområder og –reserver for fritidsboliger i fjellet
Planprogrammet registrerer en endring i de tre infrastrukturnivå klassene kommunen opererer
med i fjellet. Status og forventet utvikling kan skisseres opp som i tabellen under:
Tabell 1: Infrastrukturen i fjellet er i utvikling. Planprogrammet omtaler denne utviklingen.
Infrastrukturnivå
VA
elektrisitet via nett
Elektrisitet via nett
Ingen av delene

Inneværende K-planperiode
Sjusjøen-området
Ljøsheim, Lauvlia og Grunnasen

Ny K-planperiode
Sjusjøen-området
Ljøsheim, Lauvlia og Grunnåsen*
Kuåsen
Elgåsen
Aksjøen
Øst for Åsta

Kuåsen, Elgåsen
Aksjøen
Øst for Åsta
* En egen kommunedelplan Kommunedelplan for Ringsakerfjellet utreder mulighetene for å legge til rette
for ny infrastruktur (VA og el) tilstørre deler av Ringsakerfjellet. Se Vedlegg: Om egen kommunedelplan for
infrastruktur i Ringsakerfjellet99
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Planprogrammet sier videre om status ved innledning til planprosessen:
”I gjeldende plan gis det mulighet for bygging av 960 nye hytter og leiligheter fordelt på 10
byggeområder og 3352 daa. Det har vært bygd lite hytter de siste arene på grunn av
usikkerheten knyttet til utbygging av vann og avløp i fjellet. Det er i gjeldende plan
forutsatt at nybygging skal skje som fortetting eller begrenset utvidelse av eksisterende
hytteområder. Noen områder er allerede regulert og utbygging har startet. Kommunen
har i samarbeid med allmenningene og øvrig næringsdrivende iverksatt arbeid med
sentrumsutvikling på Sjusjøen. Det opprinnelige seterløkke- preget vil bli erstattet av mer
sentrumspreget nærings- og fritidsbebyggelse.” (Kilde: Se fotnote 1)
Planprogrammet trekker opp rammene for hva planen skal avklare:
1. I fjellområdene skal det legges vekt på å bevare de store urørte naturområdene, med
særlig vekt på vern av villreinens leveområde.
2. Det må legges fram et arealregnskap for hytteutbygging i fjellet som grunnlag for a
vurdere behovet for ytterligere a legge ut nye byggeområder. Det er en målsetting
fortsatt å ivareta den gode balansen mellom bruk og vern av Ringsakerfjellet. Prosessen
må avklare om det skal legges ut ytterligere hyttetomter i fjellomradet, og hvilken
standard hyttene skal ha. Hyttestørrelsen i fjellet skal vurderes med hensyn på om det
kan være aktuelt å utvide tillatt arealstørrelse i deler av fjellet.
3. Det må tas stilling til om det skal avsettes et grønt belte ubebygd sone mellom fjellet og
bygda, eller om en skal la fjellet og bygda utvikles sammen.
4. Spørsmålet om fast bosetting i fjellet skal vurderes.
5. Behovet for revisjon av bestemmelser og retningslinjene for fjellet må vurderes ut i fra
ønsket utvikling.
6. En egen kommunedelplan for Ringsakerfjellet som utreder mulighetene for å legge til
rette for ny infrastruktur (van, avløp, elektrisitet) til større deler av Ringsakerfjellet er
under utarbeidelse iht kommunens hjemmesider.

3.2.4 Utredningsbehovet og fritidsboligene
PBL stiller krav om at det for kommuneplanens arealdel skal utredes konsekvenser av foreslåtte
utbyggingsstrategier og av de samlede virkningene av planens arealendringer. Fritidsboligarealene
vil være et sentralt område strategisk område, og det er derfor viktig at også dette
utredningsbehovet imøtekommes – i praksis betyr det at allmenningene og Pihl bør presentere en
samlet utbyggingsstrategi.
I tillegg er det viktig å merke seg følgende fra planprogrammet: ”I nødvendig grad må det
vurderes konsekvenser for enkeltområder. Grad og omfang av vurdering av enkeltområder vil
være avhengig av områdets størrelse, konfliktnivå og omfang av virkninger” (Kilde: Se fotnote 1)
Mer om dette i kapittel 4 ”Særskilt vurdering og beskrivelse - Konsekvensutredning” (se side 37).
Det utredningsbehovet som planprogrammet legger opp til i forbindelse med
kommuneplanprosessen og fritidsboligene viser til kriteriesettet presentert foran, og presiserer at
”Dette skal legges til grunn ved lokalisering av eventuelle nye områder, eller utvidelse av
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eksisterende områder. Utvidelse av eksisterende og nye hytteområder og turistanlegg og andre
større inngrep i utmark skal vurderes i forhold til hensynet til naturmiljø, kulturmiljø, landbruk,
næring, turisme og infrastruktur.” (Kilde: Se fotnote 1)

3.2.5 Kriterier for lokalisering av ny fritidsbebyggelse til hovedvassdrag
Det er i dette arbeidet også aktuelt å vurdere prosjekter utenfor fjellområdet og i tilknytning til
hovedvassdrag i skogområdet mellom fjellet og dalen. Kommunen opererer med et eget
kriteriesett for lokalisering av fritidsbebyggelse til hovedvassdrag. Det overordnede målet for
kommunen for slik utbygging er: ”Kombinere utbygging, vern og tilgjengelighet på en god måte”.
For ny fritidsbebyggelse gjelder blant annet følgende kriterier for vurderingen av et
prosjektinnspill:
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•

…

•

”bør skje i felt og på grunnlag av reguleringsplan”

•

…

•

”må ha tilfredsstillende løsning for veg, vann og avløp

•

må sikre adkomst og tilrettelegging for allmennheten i strandsonen

•

bør sikre a tilhørende båtplasser lokaliseres i fellesanlegg” 12

Sitat fra kriteriesettet, Ringsaker kommune. Utdraget viser 4 av totalt 6 punkter.
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4

SÆRSKILT VURDERING OG BESKRIVELSE KONSEKVENSUTREDNING

Avhengig av type og størrelse på et utbyggingsprosjekt er det blitt krav om konsekvensutredning.
Det heter i PBL § 4-2. ”Planbeskrivelse og konsekvensutredning” at
For ”… kommuneplaner med retningslinjer eller rammer for framtidig utbygging og for
reguleringsplaner som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal
planbeskrivelsen gi en særskilt vurdering og beskrivelse - konsekvensutredning - av planens
virkninger for miljø og samfunn.”
Med begrepet ”utbygging” i sammenheng med konsekvensutredning, menes blant annet følgende
arealformål (jfr. PBL § 11-7):
•

Bebyggelse og anlegg: Med alle underformål.

•

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur: Med alle underformål.

•

Landbruks-, natur- og friluftsformål: Med underformål spredt bolig-, fritidsbolig- og
næringsformål.

Hensikten med konsekvensutredninger er:
•

at hensyn skal tas i betraktning under forberedelser av planer

•

å fastlegge på hvilke vilkår en plan kan gjennomføres

Dette innebærer at man ikke kan få gjennom et planvedtak om for eksempel torvutvinning før
konsekvensutredningen foreligger.
Kravet om konsekvensutredning gjelder for:
•

kommuneplaner som fastlegger rammer for utbygging

•

reguleringsplaner med vesentlige virkninger for miljø og samfunn.

Dette innebærer at både oversiktsplaner med fremtidig arealbruk og detaljplaner for konkret
utbygging omfattes av kravet om konsekvensutredninger.

4.1.1 Konsekvensutredning og planprogram
Forskrift om konsekvensutredning 13 fastlegger at konsekvensutredningen skal utarbeides på
grunnlag av fastsatt planprogram 14, jf. Figur 3.
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Ny forskrift om konsekvensutredninger som trådte i kraft 1. april 2005. T-1446

14

Det er verd å merke seg at det i ny plan- og bygningslov er innført krav til planprogram for alle
kommuneplaner, også de som ikke kommer inn under KU-forskrift (for eksempel tematiske
kommunedelplaner.)
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For kommuneplanens arealdel og områderegulering med lav detaljeringsgrad vil det særlig være
virkningene av foreslåtte utbyggingsstrategier og av de samlete virkningene av planens
arealendringer som vil måtte utredes. Fokus i konsekvensutredning for reguleringsplaner
(detaljregulering) skal være virkningene av det konkrete utbyggingstiltak som det reguleres for.
Det er likevel planen som helhet som skal konsekvensutredes. For utbyggingsområder skal det
dokumenteres at det er utredet alternativer til bygging på dyrket mark.
Alternativer skal utredes. Hvilke alternativer, og på hvilket nivå, skal fastlegges gjennom
planprogrammet. Et viktig prinsipp er at spørsmål om alternativ lokalisering hører hjemme på
oversiktsplannivå, mens på detaljplannivå vil alternativvurderinger som oftest dreie seg om
alternative tiltak for utforming eller avbøtende tiltak for å redusere ulemper.
Et annet prinsipp er at utredninger som er gjennomført på et tidligere stadium ikke skal være
nødvendig å gjennomføre på nytt.

4.1.2 Konsekvensutredning 15, planforslag og planvedtak
Ved utleggelse av planforslaget til offentlig ettersyn skal det redegjøres for konsekvensene av
planforslaget. Ved behandling og vedtak av plan skal det redegjøres for hvordan
konsekvensutredningen og uttalelsene til denne er vurdert og tatt hensyn til, samt vurderes og
eventuelt stilles vilkår for gjennomføring og krav om oppfølgende undersøkelser.
Konsekvensutredningens innhold, omfang og detaljeringsgrad tilpasses den aktuelle plantype og
behov for avklaringer.
Behandlingen av konsekvensutredningen skal inngå som en del av planbehandlingen. Det er et
generelt krav at det i saksframlegget til vedtak skal framgå hvordan virkningene av planforslaget
med konsekvensutredning og innkomne uttalelser er vurdert, hvilken betydning disse er tillagt og
hvordan dette er fulgt opp gjennom bestemmelser til vedtaket.
Noen plantyper skal alltid være gjenstand for konsekvensvurdering, for andre plantyper skal det
gjøres en konkret vurdering av behovet for konsekvensvurdering. Vi skal se kort på hva
bestemmelsene sier om dette.

4.1.3 Planer og tiltak som alltid skal konsekvensutredes
Planer og tiltak som skal alltid behandles etter forskriften er blant annet:
•

kommuneplanens arealdel

•

kommunedelplaner der det angis områder for utbyggingsformål,

15

For konsekvensutredning av planer er detaljspørsmål dekket i egen forskrift, så som utfyllende
bestemmelser om hvilke reguleringsplaner som omfattes, krav til innhold i planprogram og
konsekvensutredning, samt nærmere bestemmelser om ansvar og kostnadsdekning – Se FOR-2009-06-26855.
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•

områdereguleringer (se også kapittel 5, side 43) som innebærer utlegging av nye områder
til utbyggingsformål

•

områdereguleringer som legger til rette for senere detaljregulering (se også kapittel 5,
side 43) av tiltak nevnt i listen som er gitt under (konkrete tiltaks- & plantyper)

•

reguleringsplaner som inneholder tiltak nevnt i listen som er gitt under (konkrete tiltaks& plantyper)

•

søknader om tillatelse etter annet lovverk for tiltak nevnt i listen som er gitt under
(konkrete tiltaks- & plantyper)

Forskriften fastlegger følgende konkrete planer og tiltak som alltid skal konsekvensutredes og som
er av relevans for den foreliggende analysen:
•

Industrianlegg, næringsbygg, bygg for offentlig eller privat tjenesteyting og bygg til
allmennyttige formål med en investeringskostnad på mer enn 500 millioner kroner eller et
bruksareal på mer enn 15 000 m2.

•

Områderegulering av hytte- og boligområder som ikke er i samsvar med overordnet plan.

•

Uttak av malmer, mineraler, stein, grus, sand, leire eller andre masser dersom minst 200
dekar samlet overflate blir berørt eller samlet uttak omfatter mer enn 2 millioner
kubikkmeter masse, samt torvskjæring på et område på mer en 1 500 dekar.

Vi kommer tilbake til disse kravene under behandlingen av de enkelte utbyggingsinnspill.

4.1.4 Planer og tiltak hvor behovet for konsekvensutredning skal vurderes16
Følgende planer og tiltak skal behandles etter forskriften dersom de faller inn under ett eller flere
av kriteriene i § 416:

16

•

reguleringsplaner som legger til rette for senere vedtak om utbygging av tiltak nevnt i
nevnt i listen som er gitt under (konkrete tiltaks- & plantyper)

•

reguleringsplaner for som inneholder tiltak nevnt i listen som er gitt under (konkrete
tiltaks- & plantyper)

•

områdereguleringer som innebærer andre vesentlige endringer av kommuneplan

•

detaljreguleringer som innebærer endringer av kommuneplan eller områderegulering

•

søknader om tillatelse etter annet lovverk for tiltak nevnt i listen som er gitt under
(konkrete tiltaks- & plantyper)

Etter PBL § 4-2: Planbeskrivelse og konsekvensutredning

Alle forslag til planer etter loven skal ved offentlig ettersyn ha en planbeskrivelse som beskriver planens
formål, hovedinnhold og virkninger, samt planens forhold til rammer og retningslinjer som gjelder for
området.
For regionale planer og kommuneplaner med retningslinjer eller rammer for framtidig utbygging og for
reguleringsplaner som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal planbeskrivelsen gi en særskilt
vurdering og beskrivelse - konsekvensutredning – av planens virkninger for miljø og samfunn.
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Forskriften nevner følgende konkrete planer og tiltak hvor behovet for konsekvensutredning skal
vurderes, senest i planprogrammet, og som er av relevans for den foreliggende analysen:
•

Industrianlegg, næringsbygg, bygg for offentlig eller privat tjenesteyting og bygg til
allmennyttige formål med et bruksareal på mer enn 5 000 m2.

•

Detaljregulering av hytte- og boligområder der planen avviker fra kommuneplan eller
områdeplan.

•

Utvikling av by- og tettstedsområder.

•

Hoppbakker, alpinanlegg og tilknyttede anlegg.

•

Lystbåthavner med mer enn 20 båtplasser.

•

Feriebyer og hotellkomplekser utenfor byområder.

•

Permanente campingplasser.

•

Utvinningsindustri, herunder masseuttak

•

Vindkraftverk med en installert effekt på mer enn 5 MW. Planmyndighet er her Norges
vassdrags- og energidirektorat etter Energiloven.

•

Veger.

Kriteriesettet for en vurdering av behovet for konsekvensutredning av denne type ”kanskjebehov” planer og tiltak, tilsier at de skal konsekvensvurderes dersom de:
•

er lokalisert i eller kommer i konflikt med områder med særlig verdifulle landskap,
naturmiljø som er eller sannsynligvis vil bli foreslått vernet / fredet

•

er lokalisert i eller kommer i konflikt med inngrepsfrie eller prioriterte naturområder,
truede naturtyper eller arter, naturens mangfold osv

•

er lokalisert i større naturområder som er særlig viktige for utøvelse av friluftsliv,
herunder markaområder

•

kommer i konflikt med gjeldende rikspolitiske bestemmelser / retningslinjer

•

innebærer større omdisponering av landbruks-, natur- og friluftslivsområder eller
områder som er regulert til landbruk og som er av stor betydning for
landbruksvirksomhet,

•

gir vesentlig økning i antall personer som utsettes for høy belastning av luftforurensning,
støy eller lukt, eller kan føre til vesentlig forurensning til jord, vann eller sedimenter, eller
kan føre til vesentlig økning av utslipp av klimagasser, eller kan føre til vesentlig stråling,

Vi kommer tilbake til disse kravene under behandlingen av de enkelte utbyggingsinnspill.

4.2

KRAV TIL INNHOLD I KONSEKVENSUTREDNINGEN

Endelig er vi kommet til rammer for selve konsekvensutredningen. Konsekvensutredningen skal
som redegjort for foran utarbeides på bakgrunn av fastsatt plan- eller utredningsprogram og i
nødvendig utstrekning omfatte:
•

Redegjørelse for planen eller tiltaket (tidsplan, innhold og formål, med vekt på endringer
mht. utbyggingstiltak eller strategier).
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•

Begrunnelse for tiltaket og redegjørelse for følgene av ikke å realisere tiltaket (det såkalte
0-alternativet).

•

En redegjørelse for forholdet til kommunale planer, retningslinjer osv som er relevante i
forhold til den aktuelle planen eller tiltaket

•

En oversikt over offentlige og private tiltak som er nødvendige for gjennomføring.

Med utgangspunkt i en beskrivelse av viktige miljø- og samfunnsforhold skal det i
konsekvensutredningen gis en beskrivelse og vurdering av virkningene som planen eller tiltaket
kan få for miljø og samfunn, herunder
•

forurensning

•

transportbehov, energiforbruk og energiløsninger

•

kulturminner og kulturmiljø

•

naturens mangfold (dyre- og planteliv)

•

landskap

•

sikring av jordressurser (jordvern)

•

beredskap og ulykkesrisiko

•

der relevant skal det gis en beskrivelse av arkitektonisk og estetisk utforming, uttrykk og
kvalitet

Når flere utbyggingstiltak i et område samlet kan få vesentlige virkninger skal tiltakets kumulative
karakter i forhold til andre gjennomførte og planlagte tiltak i utbyggingstiltakets influensområde
vurderes.
Det skal gis en kort redegjørelse for datagrunnlaget og metodene som er brukt for å beskrive
virkningene, og eventuelle faglige eller tekniske problemer ved innsamling og bruk av dataene og
metodene.
Det skal gis en redegjørelse for hvilke alternativer som er vurdert.
Det skal i konsekvensutredningen gis en vurdering av behovet for, og eventuelt forslag til:
•

nærmere undersøkelser før gjennomføring av planen eller tiltaket

•

undersøkelser og tiltak med sikte på å overvåke og klargjøre de faktiske virkningene av
planen eller tiltaket

4.3

VINDKRAFTVERK

Det vurderes et innspill om vindkraftverk – se kapittel 10.5 (side 88). Regler for
konsekvensutredninger for slike anlegg er 17:
•

17

Det må utarbeides melding og konsekvensutredning (KU) for vindkraftverk med installert
effekt > 10 MW (megawatt).

Iht forskrift om konsekvensutredninger av 1.4.2005 går det frem at
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•

Vindkraftverk med en installert effekt ≤ 10 MW omsøkes i henhold til energiloven § 3-1.

Er det ikke krav om melding og KU etter plan- og bygningsloven, skal vesentlige konsekvenser av
tiltaket likevel beskrives grundig som en del av en konsesjonssøknad.
Vindkraftverk må også avklares i henhold til andre lovverk som for eksempel kulturminneloven,
forurensningsloven og naturmangfoldloven.

4.4

MASSETAK

Flere allmenninger har forslag om nye masseuttak. Det kan være greit å se på dette areal- og
reguleringsformålet samlet.
Dette reguleringsformålet nyttes der det er aktuelt med uttak av faste eller løse mineralske eller
biologiske masser (torv, skjellsand). Formålet korresponderer med arealbrukskategorien
“Områder for råstoffutvinning”, hvor det nå også er tilføyd at “Områder for vesentlige
terrenginngrep” er eget reguleringsformål.
Et viktig formål med reguleringen av slike områder vil være å sikre en akseptabel etterbruk og
oppnå en effektiv tilbakeføring eller tilrettelegging for annen bruk.
Det kan gis bestemmelser om:
•

Geografisk avgrensing, uttaksdybde og -volum med angitt rekkefølge for gjennomføring i
tid og utstrekning

•

At etter at driftstiden er ute / området er rehabilitert og istandsatt, går området over til
f.eks. landbruksområde / byggeområde.

•

At ettersom uttaksvirksomheten gjennomføres, skal arealene tilbakeføres til etterbruk.

•

At støy, støv og annet utslipp fra uttaket og virksomheter i forbindelse med uttaket ikke
må være til ulempe for grunnvannsforekomster og tilliggende støy- og støvømfintlige
områder, og må til enhver tid ligge innenfor de retningslinjer som er fastsatt av
Miljøverndepartementet (Statens forurensningstilsyn).

•

Anlegg for råstoffutvinning skal normalt ha en utslippstillatelse fra SFT eller fylkesmannen.

•

Vilkår om f.eks. bestemmelser om vegdimensjonering og trafikkforhold, om drift innenfor
visse tidsangivelser og om andre avbøtende tiltak innenfor uttaksområdet.

•

At sprengings,- gravings - og fyllingsarbeider må være fastlagt på forhånd og nødvendige
tiltak satt i verk for å sikre mot skade på person, eiendom og trafikk.

•

At uttaksområdet skal være sikret

•

Hvilke bygninger og anlegg som ellers skal tillates i området, deres størrelse, plassering,
utforming og avskjerming m.v. eventuelt krav om bebyggelsesplan.
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5

REGULERINGSPLAN – OMRÅDE- OG DETALJREGULERING

Kommunens bruk av arealer dekkes i sin helhet av kommuneplanens arealdel. I enkelte tilfeller
fastslås i planen at byggetiltak ikke kan gjennomføres før reguleringsplan er vedtatt. Utover dette
vil også Plan- og bygningsloven kreve at det må utarbeides reguleringsplan for områder der det
skal gjennomføres større bygge- og anleggsarbeider. Reguleringsplan kommer nå i to varianter –
områderegulering og detaljregulering.
Områderegulering brukes av kommunen der det er krav om slik plan i kommuneplanens arealdel,
eller kommunen finner at det er behov for å gi mer detaljerte områdevise avklaringer av
arealbruken. Områderegulering utarbeides av kommunen, men kommunen kan likevel overlate til
andre myndigheter og private å utarbeide forslag til områderegulering.
Detaljregulering brukes for å følge opp kommuneplanens arealdel og eventuelt etter krav fastsatt
i en vedtatt områderegulering. Detaljregulering kan skje som utfylling eller endring av vedtatt
reguleringsplan. Private, tiltakshavere, organisasjoner og andre myndigheter har rett til å fremme
forslag til detaljregulering, herunder utfyllende regulering, for konkrete bygge- og anleggstiltak og
arealendringer, og til å få kommunens behandling av og standpunkt til reguleringsspørsmålet som
tas opp i det private forslaget.
Ordinært vil det være et krav om reguleringsplan for å fastsette bestemmelser som spesielt
rammer en enkelt eller en liten gruppe av grunneiere eller rettighetshavere. Reguleringsplan skal
også benyttes når det kan bli snakk om erstatning for rådighetsinnskrenkinger og når
gjennomføring av planen er avhengig av ekspropriasjon. Det vil også være mange situasjoner der
det vil være fornuftig for kommunen å kreve utarbeidet reguleringsplan når det skal legges opp til
betydelige endringer i eksisterende virksomhet, selv om dette ikke formelt kreves. Da vil
prosessen være grundigere, og planvedtaket vil få en mer varig rettsvirkning.
Når det ikke er krav om reguleringsplan, vil arealdelen være plangrunnlag for vurderingen av
søknad om tillatelse eller melding om tiltak 18.
Krav om reguleringsplan framgår av loven eller bestemmelser til arealdelen. Krav om
reguleringsplan, gjelder alltid for større bygge- og anleggstiltak og andre tiltak som kan ha
vesentlige virkninger 19. For utbygging av noe omfang, selv om den ikke faller inn under det
foregående, heter det i lovens forarbeider at det bør stilles krav om reguleringsplan. Kommunen
kan gi generelle bestemmelser om dette og kommunen kan også gi bestemmelser om mindre
utbyggingstiltak ikke krever ytterligere plan.

18

jf. kapittel 20 i bygningsdelen og §§ 81, 86a, 86b og 93 første ledd i PBL 85.

19

§ 12–1 Reguleringsplan. … For gjennomføring av større bygge- og anleggstiltak og andre tiltak som kan få
vesentlige virkninger for miljø og samfunn, kreves det reguleringsplan. Krav til reguleringsplan gjelder ikke
for konsesjonspliktige anlegg for produksjon av energi etter energiloven, vannressursloven eller
vassdragsreguleringsloven.
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Vurderingen av hva som er ”større bygge- og anleggsarbeider” beror på en konkret vurdering gitt
stedbundne forhold og i saken. Visse tiltak vil alene i kraft av størrelsen utløse reguleringsplikt. I
andre tilfeller kan tiltak som ikke i seg selv er så store, men der virkningene for omgivelsene er
omfattende eller usikre, føre til reguleringsplikt. Dette kan være aktuelt for tiltak som plasseres i
sårbare områder med f.eks. særlig verdifullt kultur- eller naturlandskap eller på annen måte har
særlig vernekarakter. Normalt vil bygge- og anleggstiltak i nye byggeområder være å anse som
større bygge- og anleggsarbeider som vil kreve reguleringsplan, med mindre det er gitt
bestemmelser i kommuneplanens arealdel om mindre og spredt utbygging uten krav om
reguleringsplan.
For øvrig vil kommunen etter konkret vurdering av behovet alltid kunne nedlegge midlertidig
forbud mot tiltak når den finner at et område bør reguleres eller omreguleres før nye tiltak
tillates.
Med ny PBL av 1. juni 2009 bortfalt kommunenes plikt til å utarbeide reguleringsplan for
vindkraftanlegg. Kommunene har selvfølge rett til å kreve reguleringsplan også her, og kan på den
måten velge nivå for sitt planengasjement i slike saker. Se for øvrig kapittel 10.5, side 88 her.

5.1

OPPSUMMERT – REGULERINGSPLAN UTARBEIDES:
1.
2.

- før det gis tillatelse til større bygge- og anleggsarbeider.
- når kommunen i arealdel til kommuneplan (og kommunedelplan) har fastlagt at det skal
lages reguleringsplan før byggetiltak.
3. - der kommunen i planstrategien og/eller arealdelen har fastlagt at det skal lages
reguleringsplan.
4. - når kommunen ellers finner behov for det
Loven deler reguleringsplan i to kategorier – områderegulering og detaljregulering. Det er
kommunen som etter loven skal utarbeide områdereguleringer, men kan i særlige tilfeller be om
forslag fra for eksempel grunneiere. I forbindelse med kommuneplanrulleringen som er tema her,
vil det minimum bli krav om områderegulering for alle nye forslag om feltfortetting, feltutvidelse
og nye felt. For felt som allerede er regulert til fritidsboligfelt og hvor det skal spilles inn forslag til
fortetting eller feltutvidelse, bør det vurderes å levere inn forslag til detaljregulering.
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ANALYSE AV
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6

FRITIDSBOLIGENE OG VA-LEDNING TIL SJUSJØEN - LJØSHEIM

Med utbygging av ny VA-ledning som kan drenere fra Sjusjøen og Ljøsheim og innover, legger vi til
grunn at det ikke foreligger kapasitetsbegrensninger for de utviklingsinnspill som drøftes i denne
rapporten.
Dette er en viktig forutsetning for videre utvikling i Ringsakerfjellet. Det gir det materielle
grunnlaget for å utforme en gjennomført natur- og miljøpolitikk for disse delene av
Ringsakerfjellet, en politikk som sikrer høy standard på all håndtering av vann og avløp.
Hovedregelen er som kjent at alle boliger skal ha innlagt hygienisk betryggende og tilstrekkelig
drikkevann, samt slokkevann. Regelen er videre at alle boliger skal være koblet til et kommunalt
vannanlegg der dette er praktisk og økonomisk mulig. Bare unntaksvis vil en kommune godta en
privat løsning, slik som bruk av brønn eller tilkobling til et privat anlegg. For fritidsboliger gjelder
slike regler bare der det foreligger en plikt til tilknytning i arealdelen i kommuneplanen eller i
reguleringsplanen 20.
Generelt gjelder at kommunene i dag ønsker i større grad enn før å få orden på vann- og avløp i
områder regulert for fritidsboliger. Dette har blant annet å gjøre med at det bygges fritidsboliger
som i utforming og bruk framstår som ordinære hus. Mange separate avløpsordninger kan
forurense private brønner og medføre ukontrollert resipientforurensing med de komplikasjoner
dette medfører for økosystemer og for bruk av vann.
Dette åpner for at kommunen i samarbeid med grunneierne og over tid kan gjennomføre en nær
fullstendig sanering av vann og avløp i fjellet og på den måten sikre kvaliteten på
resipientforvaltningen for framtiden. For fritidsboligene på fjellet bør det etter vår oppfatning
bety at alle områder som omtales i denne analysen bør vurderes som aktuelle for en slik politikk.

6.1

SAMLET OVERSIKT OVER FORSLAG TIL FORTETTING, UTVIDELSE OG NYE
FELT FOR FRITIDSBOLIGER

Tabell 2 gir en samlet oversikt over forslag til fortetting, utvidelse og nye felt for fritidsboligformål
i Ringsakerfjellet. Skille mellom kategoriene feltutvidelse og nye felt er ikke uten videre gitt. Nye
felt som henger sammen med etablerte felt er stort sett krysset av som kombinasjon av nye felt
og feltutvidelse.
I tillegg til dette er det også en del andre typer forslag (næringsareal, massetak, boligområde med
mer) som ikke er inkludert i denne tabellen.
Alle forslag er behandlet løpende i det etterfølgende.

20

Forurensningsforskriften kapittel 12 om krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og
lignende, av 15.12.05 – ikrafttredelse 1.7.06
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Tabell 2: Samlet oversikt over forslag til videreutvikling av fritidsboligsegmentet i Ringsaker
fjellet. Oversikten omfatter kun nye forslag, og ikke felt som allerede er godkjent i gjeldende
arealplaner. De enkelte feltene er omtalt og kartfestet i det påfølgende. Enkelte felt kan
betraktes både som en feltutvidelse og et nytt felt, og i de tilfellene er det krysset av for begge.
Felt
Brøttum Alm. - H105 med mer (s. 48)
Brøttum Alm. - Birkebeinerbakken
(s.50)
Brøttum Alm. – Omregulering av felt
F/F1 til F/F15 fra leiligheter til
fritidsboliger / kombinasjon (s. 50)

Eksisterende

Fortetting
av felt

Utvidelse
av felt

670

x

x
x

Pihl AS SUM

RA Alm. - Svarthaugen veste (s. 79)
RA Alm. - Svarthaugen øst (s. 78)
RA Alm. – Rømåsen (”gamle”)
RA Alm. – Fløyta (s. 80)

x

x

Brøttum Alm. SUM

Pihl AS – Heståsmyra (s.53)
Pihl AS – Elgåsen (s. 57)
Pihl AS – Kroksjølia (s. 58)
Pihl AS – Tokstadmyra (s. 60)
Pihl AS – Grunnåsen (s. 62)
Pihl AS – Ljøsheim (s. 63)

Nytt felt

219
486

Sum nye
enheter

Forutsetning

250 - 300

Høystand.

95

Høystand.

Ukjent

Høystand.

1

2

x
x

x
x
x
x
x

x

7

1

1230

x
x

x
x

≈ 650
150
80 – 100
30

3

1

345 -395

x

60
250
375
125
300
120

≈ 80 til 100

x
3

180 +
småenh.

Veldre Alm. - Revhibakkmyra og
Danseråsen (s. 84)

x

Ukjent

Veldre Alm. SUM

1

Ukjent

RA Alm. & Veldre Alm. – Dampsaga (s.
71)

x

Ukjent

RA Alm. & Veldre Alm. SUM

1

Ukjent

Nes Alm. – Lauvlia utv.(s. 92)

x

216

Nes Alm. SUM

1

216

8

2101

3

RA Alm. sum

Sum nye høystandard (nedre anslag)

4

11

Høystand.
Høystand.
Høystand.
Høystand.
Høystand.
Høystand.

Småenh.
Høystand.
Høystand.
Høystand.

”Økolandsby”

Høystand.

Høystand.
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7
7.1

INNSPILL FRA BRØTTUM ALMENNING
IGJEN SOLVENT

20.11 2008 besluttet det daværende styret i Brøttum Almenning sammen med gjeldsnemnda å
legge ned all virksomhet ved allmenningen. Etter at bobehandlingen i allmenningen ble avsluttet
med en tvungen akkord, hadde allmenningen en gjeld på 28 millioner kroner som ble nedbetalt
gjennom innløsning av festetomter. Allmenningen er i dag solvent og igjen en viktig aktør for
utviklingen i sin del av fjellområdet.

7.2

SJUSJØEN

Den største utfordringen for Brøttum Almenning i denne kommuneplanrulleringsprosessen er
etter vår oppfatning knyttet til de store og lite rasjonelt utbygde fritidsboligområdene som ligger
fra syd-østre grensedele ved Sjusjøvannet og sydover langs elva mot Ringsaker Almenning og
derfra vestover retning Birkebeinerbakken – se Figur 8. Dette området inneholder i all hovedsak
reguleringsområde H105, med innskutte reguleringer H111 og E105. I tillegg er det i figuren
inkludert et mindre areal mot nord-øst mot grensedele til RA som så langt ikke har vært
klassifisert som arealbruk fritidsboliger. Dette området som er vist i figuren har en størrelse på 3,5
km2 og teller i dag ca 670 fritidsboliger (av om lag 750 bygg totalt, dvs anneks, garasjer,
servicebygg og lignende i tillegg til de 670 fritidsboligene). Dersom hele området skulle vært
utviklet til en tetthet på 300 høgstandard enheter per kvadratkilometer, ville det være plass til
380 nye enheter i areal som allerede er inntatt i gjeldende kommuneplan og eventuelle nye areal
som skissert i neste figur. Det er dog et teoretisk tall. Det er to forhold som binder opp faktiske og
praktiske muligheter for videreutvikling, og som i dette tilfellet gjør teoretiske tall for tetthet lite
veiledende:
1. Eksisterende bygningsmasse og eiendomsstruktur gjør at områder som allerede er
utviklet med lav tetthet allikevel ikke egner seg for ytterligere fortetting
2. Selve terreng- og markforholdene gjør det uaktuelt, vanskelig og / eller for kostbart å
utvikle. Det er ikke minst større myrområder her. Selv om det fra et miljøperspektiv ikke
skulle være kontroversielt å bygge her, kan det vise seg teknisk eller økonomisk uaktuelt.
Et usikkert anslag her kan være 250 – 300 nye enheter.
Plansituasjonen for området som er avgrenset i figuren er preget av at området har blitt utviklet
”her og der” over lang tid og hvor det innenfor en arealformålsbestemmelse er blitt utformet
avgrensede detaljreguleringer gjennom årene.
Etter vår oppfatning er nå tiden kommet for å gjøre en ny og samlet vurdering av hva man vil med
området innenfor arealbrukskategorien fritidsboliger. Det er flere forhold som bør adresseres,
herunder:
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•

Utvikling av et stisystem for barmarksbruk og for å kunne gå på beina vinterstid og med
en kvalitet som tilfredsstiller krav til universell utforming - i alle fall langs sentrale
forflytningsakser. I dag er dette ikke utbygd, samtidig som vegbanen er smal og til dels
uegnet for gående – sommer som vinter pga av stor trafikk, brøyting og brøytekanter
vinterstid osv. Sjusjøområdet bør utvikles vesentlig nå det gjelder bevegelsesmuligheter
for fotfolket i alle aldre og med varierende førlighet. Dette må være en prioritert oppgave
framover, og etter vår oppfatning helt påkrevet i den grad man vil videre utbygging av det
aktuelle området.

•

Ivareta en grøntstruktur innenfor området på en slik måte at det er gjennomgående akser
og ikke flekkvis – slik det er fare for ved en bit-for-bit-utvikling som man er inne i nå.

•

Videreutvikle veginfrastrukturen også med tanke på bruken av områdene innenfor.

Figur 8: Område i Brøttum Almenning som bør gjøres til gjenstand for en samlet vurdering i
2
forbindelse med kommuneplanrulleringen. Området er på 3,5 km , og har i dag ca 670
fritidsboliger. Området har i dag en broket planstatus som har utviklet seg gjennom flere trinn
siden 1950 / 1960-tallet.

ANBEFALING SÅ LANGT
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Situasjonen i området er såpass kompleks og behovet for å ta et overordnet grep på videre
utvikling såpass åpenbart at vi mener Brøttum Almenning bør be om en forhåndskonferanse med
kommunen for å legge opp en mest mulig rasjonelt prosess fram mot innspill som omfatter
området.

7.3

BIRKEBEINERBAKKEN – FRITIDSBOLIGFELTUTVIDELSE

Birkebeinerbakken er i praksis avviklet som skianlegg, og det er lite aktuelt å dra det i gang igjen
som en akebakke / alpintrase. Dette området er i dag regulert som akeanlegg – se Figur 9.

Figur 9:Birkebeineren akeanlegg – gjeldende reguleringsplaner for bakken (lysegrønt felt –
regulert som idrettsanlegg) og området rundt.

Dermed blir det aktuelt å vurdere de deler av bakken som markert i figuren omregulert til
byggeformål fritidsboliger. Dette er et attraktivt areal både i forhold til utsikt, solgang, og bryter
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ikke med utbyggingsmønsteret. All infrastruktur ligger her klar til å kobles på slik at det blir snakk
om høystandard fritidsboliger.

Figur 10: Utsyn fra Birkebeinerbakken. Foto: Tor Arnesen.

Figur 11: Område av dagens Birkebeinerbakke i Brøttum Almenning som bør gjøres til gjenstand
for en vurdering i forbindelse med kommuneplanrulleringen. Området slik det er markert i
2
figuren er på 0,31 km .
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En utvikling av dette området bør kunne gjøres med en tetthet som man ellers finner for
eksempel ved Rømåsen – dvs i størrrelsesorden 300 per kvadratkilometer. Med en slik tetthet er
det her rom for i størrelsesorden 95 enheter.
Etter vår oppfatning bør dette kunne betraktes som en feltutvidelse, snarere enn som et nytt felt.
Det vil være krav for konsekvensutredning.
ANBEFALING SÅ LANGT
Birkebeinerbakken Øvre bør vurderes spilt inn som en feltutvidelse. Feltet er ikke av de store. Det
bør vurderes å be kommunen områderegulere feltet for senere detaljregulering. Men i den
sammenheng å avklare om kommune vil ha et forslag til en områderegulering som del av
innspillet. Deltaljregulering her bør kunne avvente den faktiske utbyggingen av nabofeltene.
Det vil være krav om konsekvensutredning.

7.4

FRITIDSLEILIGHETER VED BIRKEBEINERBAKKEN

I dag er et område F/F1 til F/F15 ved Birkebeinerbakken regulert til fritidsleilighetsbygg se Figur 9.
Dette var opprinnelig knyttet til en avtale med en utbygger. Denne avtalen er nå avviklet.
Det er ingen fordel ved utnyttelsen av feltet at det skal være bundet til utbygging av
fritidsleiligheter. Det kan vise seg at markedet for slike bygg ikke er tilfredsstillende, mens
markedet for fritidsboliger er det. Som en del av kommuneplanprosessen bør vurderes
omregulert til vanlige fritidsboliger, eventuelt med mulighet for en blanding.
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8

INNSPILL FRA PIHL AS

Kapittelet er en gjennomgang av dagens plansituasjon og mulige innspill fra Pihl AS til
kommuneplanrullering. Gjennomgangen blir gjort for hvert enkelt felt og tiltak, og for hvert enkelt
felt og gis en anbefaling for videre prosess mot et innspill til kommuneplanen. Denne skal danne
grunnlag for hva som eventuelt skal gjøres av mer konkrete utredninger fram mot å levere et
innspill til kommuneplanprosessen i 2012.
Som det vil framgå av det etterfølgende, vil det for fritidsboligene være nødvendig å ha en prosess
med Pihl for å gjøre noen strategiske prioriteringer. Disse henger sammen med:

8.1

•

Å vurdere volumer samlet og fordelt på felt i forhold til tilgjengelig kapasitet for Pihl på
den nye VA-ledningen. I den sammenheng også å vurdere fordeling mellom satsing på
fullstandard versus enklere standard.

•

Å vurdere Pihl sin strategi i forholdet mellom utvikling på Sjusjøen versus Grunnåsen,
Ljøsheim og Hamarseterhøgda.

HESTÅSMYRA VESLE LUNKEFJELL – FELTUTVIDELSE / NYTT FELT

8.1.1 Situasjon
Området nord for Heståsmyra ble vurdert som nytt utbyggingsområde i ØF-rapport 24/1998. Det
er også i denne omgang aktuelt å vurdere som nytt utbyggingsområde.
Som vi har redegjort for innledningsvis (se side 33) er ett av kriteriene som Ringsaker kommune
har gitt for vurdering av fritidsbebyggelse i denne omgang at for nye innspill bør enhetene
”fortrinnsvis etableres ved utvidelse og fortetting av eksisterende byggeområder som ligger i
tilknytning til eksisterende helårsveg”, og ”bør skje i felt og på grunnlag av reguleringsplan”.
Utviklingen av dette arealet kan vurderes på flere måter. Det kan ses på som etablering av et nytt
felt, men det kan også ses på som en feltutvidelse, eventuelt som en form for fortetting i et større
feltperspektiv. Hvordan det er korrekt å oppfatte utvikling av dette området (dvs. om det er nytt,
fortetting eller utvidelse) er utviklingsmessig underordnet, men av betydning rent planmessig.
I utredningen fra 1998 ble det lagt vekt på at utviklingen på begge sider av grensen mellom
Lillehammer kommune og Ringsaker kommune burde ses i sammenheng. Det har ikke skjedd. Det
bør allikevel ikke nå være avgjørende for hvordan Pihl AS utvikler arealutnyttelsen i
Sjusjøområdet.
Området ligger i tilknytning til helårsveg, og det er tilgjengelig for utvikling med full standard
(vann og avløp, strøm osv). Slik sett tilfredsstiller det de kommunale krav til nye
fritidsboliginnspill.
I utviklingen av dette området bør det allikevel tas hensyn til å skape tilstrekkelige grøntkorridorer
innad i det som etter hvert framstår som ett stort fritidsboligfelt på Sjusjøen øst for vegen mot
Nordseter. Snarere enn å se på dette området som flere felt – slik det historisk sett er bygget ut –
bør det ses på som ett stort felt eller en stort bebygd område, som en fjellandsby om man vil. I
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det perspektivet blir det viktig å sikre grøntstruktur innad i utbyggingsområdene. Heståsmyra vil
danne et naturlig åpent lende inne i området, og vil for vinterformål kunne brukes til ferdsel. For
barmarksforhold vil derimot myra ikke kunne brukes. En utbygging bør derfor la det være igjen et
belte ned mot myra som også enger seg for ferdsel til fots, uten å komme i unødig konflikt med
fritidsboligene.

Figur 12: Over Heståsmyra mot Heståsen. Foto: Tor Arnesen.

En slik løsning er illustrert i neste figur, Figur 13. Her er selve fritidsboligområdet (gul skravur) lagt
mellom kote 940 og 920 mot Vesle Lunkefjell, og inntil kommunegrense mot Lillehammer og mot
Lunkevegen fra Sjusjøen.. Området er utformet slik at legges inn brede grøntstrukturer inn mot
eksisterende bebyggelse. Størrelsen på området i illustrasjonen er 0,2 km2. Med forutsetning om
sanering til offentlig vann og avløp brukes en normert utbyggingstetthet på 300 fritidsboliger per
km2(se side 28), noe som gir rom for 60 fritidsboliger.
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Figur 13: Illustrasjon av feltutvidelse fra Heståsmyra og mot Lille Lunkefjell - mellom kote 920 og
2
2
940. Området er ca 0,21 km , og kan med en normert utbyggingstetthet på 300 enheter per km
ha omlag 65 enheter. Grønne linjer illustrerer hvor grøntkorridorer kan sikres, eventuelt besørge
omlegging av eksisterende sti.

VURDERING SÅ LANGT
En utbygging her kommer for så vidt ikke i konflikt med andre åpenbarte interesser gitt at det
sikres grøntkorridorer med en bredde og utforming om lag som skissert i figuren. Fritidsboligene
bør utvikles slik at de ikke er har en største mønehøyde over 940-koten. Slik terrenget er ligger
for et slikt felt bør det være like aktuelt å legge til rette for utbygging med pulttak fallende med
terrenget som saltak, eller likende terrengtilpassede bygningskropper.
Vår vurdering er at en feltutvidelse som medfører en utbygging av et område mellom Vesle
Lunkefjell og Heståsmyra kan utvikles til et innspill til kommuneplanprosessen. Det vil være krav
om konsekvensutredning.

8.2

FORTETTINGS- OG UTVIDELSESMULIGHETER

Pihl AS ønsker videre å vurdere fortetting et innspill til fortetting i eksisterende felt i Kroksjølia,
Elgåsen og Kuåsen.
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8.2.1 Fortetting og feltutvidelse Kuåsen
På Kuåsen er det i dag 146 registrerte fritidsbygg, og i tillegg 5 registrerte punktfester som ikke er
bebygd.

Figur 14: Fritidsbygg og eiendomsgrenser på Kuåsen.

I henhold til etablerte føringer for utbygging i Ringsakerfjellet – se drøfting side 32 og Figur 7 side
33 – bør en fortetting som medfører utvidelse i den østlige utbyggingsretningen ikke spilles inn i
en kommuneplanrullering.
Det er besluttet å framføre strøm til feltet. Med framføring av strøm er det i plansammenheng
rimelig å legge til grunn at det skjer en akselerert utvikling med moderne bruk av fritidsboligen,
dvs en relativt høy bruksfrekvens preget av hyppige og kortere bruksperioder rundt helger osv, i
tillegg til lengre ferieperioder. Av slike grunner er dette et felt som på sikt bør vurderes koblet på
offentlig infrastruktur. Gitt en slik utvikling kan også vinterbrøyting være aktuelt inn i feltet.
VURDERING SÅ LANGT
Det er rom for fortetting på Kuåsen avhengig av etter hvilke konsept det bygges ut, forenklet eller
full standard hva angår VA. Sanering med vann og avløp bør vurderes for Kuåsen som en del av
den samlede langsiktige miljøpolitikken i fjellet, og et spørsmål om muligheter for mindre
fortetting må avvente utformingen av denne politikken. Uansett vil fortettingspotensialet være
lite her, og må fra et teknisk og økonomisk synspunkt ses i sammenheng med utviklingen på
Elgåsen.
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8.2.2 Fortetting og feltutvidelse Elgåsen
Fortetting på Elgåsen dreier seg om å videreføre en utvikling som er innenfor de overordnede
prinsippene for utvikling i fjellområdene (se kapittel 3.2, side 31ff).

Figur 15: Illustrasjon av området vest for vegen og innenfor 900 / 920 moh-koten som kan
2
vurderes for fortetting på Elgåsen. Det skisserte området dekker 1,8 km .

Området er å betrakte som sentralt beliggende i det rekreasjonsområdet Ringsakerfjellet er. Med
framføring av strøm er det i plansammenheng rimelig å legge til grunn at det skjer en utvikling
med moderne bruk av bygget, dvs en relativt høy bruksfrekvens preget av hyppige og kortere
bruksperioder rundt helger osv, i tillegg til lengre ferieperioder. Av slike grunner er dette et felt
som på sikt bør vurderes koblet på offentlig infrastruktur. Gitt en slik utvikling kan også
vinterbrøyting være aktuelt inn i feltet.
Det aktuelle området for fortetting kan være som skissert i Figur 16. Det dekker 1,8 km2 og har
219 fritidsbygg, dvs en tetthet på 119 enheter per kvadratkilometer for hele området.
Elgåsen drenerer mot Kroksjøen. Dette gir særlige miljøutfordringer. Framføring av strøm til
fritidsboligene medfører erfaringsmessig hyppigere og mer bruk av enhetene. Det er da viktig å
vurdere tilkobling til VA-infrastruktur som en sentral del av den langsiktige miljøpolitikken for
Ringsakerfjellet.
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Ved tilkobling til offentlig infrastruktur bør området teoretisk typisk kunne utvikles til en tetthet
på rundt 300 enheter per kvadratkilometer – faktiske fortettingsmuligheter vil kreve en nærmere
analyse av eksisterende bygningsmasse og terrengforhold. Rent teoretisk vil det da være rom for
333 nye enheter – som et konservativt anslag kan man operere med 250 enheter.
De samme reservasjoner som er gjort foran med hensyn til eksisterende struktur og
landskapsformasjoner som premissgivere for faktiske utbyggingsmuligheter, gjelder også her. Ikke
minst er det også her betydelige myrpartier som fra et teknisk og økonomisk synspunkt er uegnet
som byggeområder. I det foreliggende tilfellet gir disse reservasjonene liten veiledning i forhold
til hva man faktisk kan få til av utbyggingstetthet.
VURDERING SÅ LANGT
Det er rom for å fortette etter konseptet høy standard og Elgåsen bør vurderes utredet med
framføring av vann og avløp. Slik framføring gir grunnlag for tettere utbygging. De faktiske
mulighetene i slike områder er betinget av hensyn til terreng og eksisterende bebyggelse.

8.2.3 Fortetting og feltutvidelse, Kroksjølia
Kroksjølia som avmerket i Figur 17 dekker 2,5 km2 og omfatter et prosjekt med både fortetting og
feltutvidelse. For et såpass stort felt som dette vil bli, er det behov for å sikre en grønt /
skikorridor – det går jo i dag allerede en løype gjennom dette området. Plasseringen av en slik
korridor er det ikke tatt stilling til her – derfor er den bare antydet som en korridor gjennom feltet
som her legg beslag på ca 0,1 km2.
Det er i dag 436 fritidsbygg i dette området. Tettheten er varierende, men liten. For områdene på
begge sider av vegen mot Kroksjøen er tettheten såpass som 225 enheter per kvadratkilometer.
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Figur 16: Kroksjølia i Pihl AS sitt areal med en feltutvidelse og –fortetting- felt markert innenfor
2
kraftigere rød linje.. Området slik det er skissert dekker 2,5 km . Det inkluderer ikke en
2
grøntkorridor / skiløype (her skissert med et arealkrav på 0,1 km ) som vil skjære gjennom et
såpass stort felt som dette kan bli. Figuren viser også 100-metersgrense for strandlinje mot
vassdrag. Det er 486 fritidsbygg i området i dag.

Det er tilrådd i kommunedelplanen VA i hele området. Kroksjølia drenerer mot Kroksjøen.
Området er å betrakte som sentralt beliggende i det rekreasjonsområdet Ringsakerfjellet er. Med
framføring av strøm er det i plansammenheng rimelig å legge til grunn at det skjer en utvikling
med moderne bruk av bygget, det vil si en relativt høy bruksfrekvens preget av hyppige og kortere
bruksperioder rundt helger osv, i tillegg til lengre ferieperioder. Av slike grunner er dette et felt
som i tråd med kommunedelplan VA bør kobles på offentlig infrastruktur, og vurdere fortetting og
en feltutvidelse i området med det som forutsetning.
Utbyggingstetthet her vil variere ettersom man er i fortettingsområdene eller utvidelsesdelene av
et slikt felt. Det gjelder for øvrig samme reservasjoner mht terrengforhold hva angår faktisk
tetthet som kan realiseres i dette feltet som for andre felt som er omtalt i rapporten.
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Figur 17: Kroksjølia sett fra Kuåsen-området. Foto: Tor Arnesen.

Ved tilkobling til offentlig infrastruktur bør de deler av området som i dag er uten bygninger
området (minus ”korridoren”) teoretisk typisk kunne utvikles til en tetthet på i alle fall 300
enheter per kvadratkilometer – faktiske fortettingsmuligheter vil kreve en nærmere analyse av
eksisterende bygningsmasse og terrengforhold. Dette utgjør om lag halvparten av arealet på 2,5
km2, hvilket tilsier at det er teoretisk rom for 375 nye enheter. I tillegg kommer
fortettingsmuligheter innen de allerede bebygde områdene i feltet. Det kreves en nærmere
feltmessig analyse for å vurdere de faktiske mulighetene her.
Området er allerede regulert for fritidsbebyggelse. Etter vår oppfatning bør reguleringsgrensene
justeres noe, samt at det til enhver utvikling av dette området bør kreves en konsekvensutredning
slik at de forhold som er omtalt her blir vurdert.
ANBEFALING SÅ LANGT
Det er rom for fortetting og feltutvidelse i Kroksjølia. Videre utvikling i dette området bør ses i et
lengre utviklingsperspektiv, hvor særlig hensyn til resipient og bruksadferd vektlegges. Det vil
teoretisk være rom for om lag 375 nye enheter, og i tillegg kommer muligheter for fortetting i de
områdene av feltet som er bebygd. Det faktiske antall må vurderes med hensyn til terrengforhold
og eksisterende bebyggelse. Det vil bli krav om konsekvensutredning.

8.2.4 Feltutvidelse Tokstadmyra
Det kan vurderes en feltutvidelse mellom Storåsen og Store Lunkevann rundt Tokstadmyra, igjen
etter konseptet høy standard. Høys standard gir grunnlag for tettere utbygging. De faktiske
mulighetene i slike områder er betinget av hensyn til terreng og eksisterende bebyggelse.
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Figur 18: En mulig feltutvidelse med Tokstadmyra i Pihl AS sitt areal. Området slik det er skissert
2
dekker 0,42 km . Figuren viser også 100-metersgrense for strandlinje mot vassdrag.

Med en teoretisk tetthet på 300 enheter per kvadratkilometer, vil en slik feltutvidelse ha rom for
inntil 125 enheter. Også her gjelder at dette er en teoretisk tetthet, faktisk utbyggingstetthet
krever en konkret gjennomgang i terrenget.
ANBEFALING SÅ LANGT
Det er rom for feltutvidelse rundt Tokstadmyra. Videre utvikling i området bør ses i et lengre
utviklingsperspektiv, hvor særlig hensyn til resipient og bruksadferd vektlegges. Det vil teoretisk
være rom for om lag 125 nye enheter etter høystandardutbygging. Det faktiske antall må
vurderes med hensyn til terrengforhold og eksisterende bebyggelse. Det vil bli krav om
konsekvensutredning.
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8.2.5 Grunnåsen, Ljøsheim og Hamarseterhøgda
GRUNNÅSEN.
H104 Grunnåsen er 0,74 km2. Gitt sanering til offentlig vann og avløp, burde det teoretisk være
rom for 222 fritidsboliger her med en norm på 300 enheter per kvadratkilometer. Det er i
gjeldende kommuneplan gitt løyve til 100. Med mindre avviket skyldes konkrete terrengmessige
vurderinger, er det ingen åpenbar grunn til å avvike fra en norm på 300 enheter per km2.
HAMARSETERHØGDA.
Hamarseterhøgda har i gjeldende kommuneplan godkjent to felt på til sammen 1,4 km2 (se
fotnote 21).
I tillegg til dette burde det vurderes en feltutvidelse øst for den nåværende feltavgrensingen langs
kote 700 og 680 moh (området markert med skravur i Figur 20).

21

Det gir rom for fortetting og feltutvidelse. Gitt sanering til offentlig vann og avløp og en norm på 300
enheter per kvadratkilometer, burde det teoretisk være rom for 420 fritidsboliger her. Det er i området i
dag 161 enheter, ingen sanert mot offentlig VA. En tetthetsnorm uten VA-sanering på 125 fritidsboliger per
km2 tilsier at det er rom for til sammen 175 enheter i de feltene som allerede er i kommuneplanen. Gitt
disse premissene vil det med VA-sanering teoretisk være rom for 259 enheter, og uten sanering 14 nye
enheter.
Teoretisk utbyggingstetthet vil på grunn av terrengforhold og etablert bebyggelse avvike fra faktisk, men
det avgjørende for utnyttingsgraden vil etter det resonnementet som er fulgt i denne analysen, være
knyttet til sanering av VA.
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Figur 19: Illustrasjon av Hammarseterhøgda. En aktuell vurdering av feltutvidelse med areal 0,7
2
km øst for vegen og mellom kote 680 og 700 moh er avgrenset med skravur.

Dette området er 1 km2, og har rom for ca 300 enheter gitt VA-sanering (norm 300 enheter per
kvadratkilometer) og 125 uten (norm 125 enheter per kvadratkilometer). Område har i følge
markslagskart en del myr, og før det gis anslag på faktisk utbyggingstetthet i et slikt tilleggsareal
må det gjøres en konkret vurdering i landskapet.
LJØSHEIM.
Ljøsheim H103 er en godkjent feltutvidelse på 0,5 km2. (se fotnote 22).
Det bør også være aktuelt å spille inn – for å følge det utviklingskonseptet for Grunnåsen – en
feltutvidelse mot øst. Det man i en slik utvidelse bør ta hensyn til er å sikre en god grøntstruktur
innad i det som da blir rimelig stort høystandard felt på Ljøsheim. Det kan sikres ved å legge en
utbyggingsfri buffer mellom H103 og et eventuelt nytt innspill. Slik arealet er skissert i Figur 21

22

Sanert mot offentlig VA-infrastruktur og med en teoretisk utbyggingstetthet på 300 enheter per km2,
burde gi rom for 150 enheter. I gjeldende kommuneplan er det inntatt 50 tomter. Med mindre avviket
skyldes konkrete terrengmessige vurderinger bør det vurderes et innspill for å øke antallet.
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utgjør det ca 0,4 km2, som etter tetthetsnormen på 300 enheter per km2 gir teoretisk sett rom for
120 enheter. Også her kan en vurdering i landskapet gi et lavere tall, men det må bli gjenstand for
en konkret vurdering.

Figur 20: Illustrasjon av Ljøsheimområdet. En aktuell vurdering av feltutvidelse øst for H103 og
2
innenfor kote 800 moh er avgrenset med gul skravur og rød linje, og med et areal på 0,4 km .

VURDERING SÅ LANGT: GRUNNÅSEN, HAMARSETERHØGDA OG LJØSHEIM
Det er ikke noe til hinder for å gå videre med å utvikle dette til et innspill til
kommuneplanprosessen.
Det vil bli krav om en konsekvensutredning – denne kan dekke alle tre feltene.

8.3

SJUSJØEN SENTRUM - UTVIKLING

8.3.1 Næringsområder
SJUSJØSTALLEN
Pihl AS har et område regulert for næringsformål på 0,76 km2 lokalisert mellom caravanplassen og
Sjusjøvannet – se illustrasjon Figur 22
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2

Figur 21: Sjusjøen sentrumsområde – næringsområde på 0,8 km markert med lys blå ramme er
allerede godkjent. Det er forslag om utvidelse av næringsareal øst og vest for det godkjente
2
området på til sammen 0,6 km .

Phil AS ønsker en vurdering av bruken av næringsområdet og inklusive en utvidelse av området
øst og vest for det området som allerede er godkjent for erverv.
Slik en mulig utvidelse er skissert i figuren, er det:
•

lagt vekt på å beholde en korridor mellom caravanplassen og næringsområdet,

•

en utvidelse mot øst og ”innover” mot friområdene begrenset til caravanplassens østlige
utstrekning

•

en utvidelse mot vest for å utvikle og styrke sentrumsutvikling på Sjusjøen

Dette forslaget bør ses i sammenheng med neste punkt.
SJUSJØEN SENTRUM
Pihl AS ønsker videre vurderinger rundt arealbruken i Sjusjøen sentrum og behovet for
sentrumsfunksjoner på næringsareal – det gjelder områder øst og vest for Graaten / Fjellheimen.
Dette er områder som også er underlagt seterretter.
Området er illustrert i Figur 23.
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Figur 22: Illustrasjon av sentrumsområdet Pihl ønsker vurdert

VURDERING SÅ LANGT
Det er behov for å se disse mulige innspillene under ett og som del av sentrumsutviklingen på
Sjusjøen og i Ringsakerfjellet som sådan. Østlandsforskning har tidligere i to analyser 23 sett på
forskjellige aspekter ved sentrumsutviklingen på Sjusjøen, herunder også forholdet mellom
sentrum på Sjusjøen og utviklingen ved og i tilknytning til Natrudstilen. Det er også viktig å
forholde seg til utviklingen i Mesnalia. Se også kapittel 9.7, side 81.
I denne sammenheng vil kommuneplanen være et forum for å løfte fram problematikken, og her
vil bli fastlagt politiske føringer for arealbruk og -funksjoner. Det bør gjennomføres en samlet
vurdering i all hovedsak basert på oppdaterte analyser som allerede er gjennomført i løpet av de
siste årene, og med tilligg av nye innspill som grunneierne fremmer i denne omgang.

23

Lein, Kristian og Tor Arnesen 2004 ”Ny utbygging på Sjusjøen - Konsekvenser, muligheter og kritiske
faktorer ØF-Notat 01/2004. Arnesen, Tor og Kristian Lein 2006 Sjusjøen - Nåtid og framtid. En utredning.
ØF-rapport 8/2006
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Det er vår vurdering at innspill til kommuneplanen vil ha et vesentlig bedre fundament om de kan
sammenstilles i en overordnet analyse. Anbefalingen her blir derfor at Pihl AS, Brøttum
Almenning og Ringsaker Almenning lager en slik samlet analyse og setter de enkelte tiltak inn i en
slik sammenheng.
Vi kommer også tilbake til dette i en samlet drøfting i denne rapporten for på den måten også å få
med sammenhengen med innspill fra de øvrige allmenningene.
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9

INNSPILL FRA RINGSAKER ALMENNING

Kapittelet er en gjennomgang av mulige innspill fra Ringsaker Almenning (RA) til
kommuneplanrullering. Gjennomgangen blir gjort for hvert enkelt innspill, og for hvert enkelt
innspill gis en vurdering for videre prosess.

9.1

BOLIGOMRÅDE ÅSMARKA

RA vil vurdere et innspill om nytt boligområde i Åsmarka – se Figur 24.
Ringsaker kommune har omtalt boligområder spesielt i planprogrammet (fotnote 1, side 15), og i
tillegg gitt et sett kriterier for lokalisering av boligbebyggelse.

9.1.1 Boligområder i planprogrammet.
I gjeldende kommuneplan er nye boligområder lokalisert med tanke på å styrke lokalmiljø, skape
gode bomiljø for barn, redusere behovet for transport, styrke grunnlag for service og kulturtilbud
og utnytte investeringer i infrastruktur. Kommunen har ved inngangen til denne
kommuneplanprosessen i planprogrammet konkludert med at i gjeldende kommuneplan er
tettstedene noe ujevnt dekket med boligområder. Kommunen sier dog i planprogrammet at
”gjeldende kommuneplan vurderes å være tilfredsstillende dekket med boligområder (i) …
Åsmarka” (Planprogrammet – se fotnote 1, side 15). Det åpnes allikevel på generelle basis for
innspill om nye områder. Det heter at ”Nye boligområder kan legges ut … om markedet etterspør
boliger i dette området” – det må dog tolkes som etterspørsel ut over et allerede foreliggende
godkjent potensial. Det skal allikevel ikke kun dreie seg om antall tomter som tilbys i markedet.
Kommunen legger i planprogrammet også vekt på at det ”må sikres at det er tilstrekkelig varierte
… boligtomter i kommunen, hvor det ligger til rette for utbygging av ulike boligpreferanser, også
større tomter for eneboliger og ulike bofellesskap”.
Planprogrammet understreker at ved innspill av nye boligområder skal fastlagte kriterier for
lokalisering av boligområder legges til grunn.

9.1.2 Kriterier for lokalisering av boligbebyggelse
Kommunen har utarbeidet et eget kriteriesett for lokalisering av nye boligområder. Her legges
vekt på at ny boligbebyggelse:
•

Ikke bør komme i konflikt med dyrkamark

•

Ikke bør medføre oppstykking av LNF-områder og komme i konflikt med geologiske og
biologiske ressurser som er vurdert som vernetrengende

•

Ikke bør bidra til uklar tettstedsutvikling

•

Ikke ligger i strandsoner (50 – 100 meters belte)

•

Må ha gode vann og avløpsløsninger

•

Ta tilbørlig hensyn til risiko for ras, flom osv
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For lokalisering av nye boligområder har kommunen som målsetning å styrke eksisterende
tettsteder og bygdesentra, og legger følgelig vekt på at slike områder:
•

Ha nærhet til service- og tjenestetilbudet

•

Ha god tilgang til friluftsområder

•

Bør utnytte eksisterende VAE-infrastruktur, og gjerne legge til rette for å utnytte
alternativ energi

For øvrig vil kommunen prioritere prosjekter som utnytter fortettingsmuligheter før nye felt eller
utvidelse av etablerte felt. Det signaliseres også at estetikk skal vektlegges.

9.1.3 Åsmarka og planprogrammet
Det aktuelle innspillet for lokalisering av boligfelt er i Åsmarka, som vist i Figur 24. Innspillet vil
således komme i et område som kommunen i utgangspunktet er av kommunene vurdert å være
tilfredsstillende dekket (kap. 9.1.1, side 68). Det tilsier at et innspill her må vise til et behov som
ikke er dekket i gjeldende kommuneplan. Det kan:
1. være fordi det er en større total etterspørsel i Åsmarka enn gjeldende kommuneplan
legger til grunn
2. være fordi eksisterende utbud av tomter ikke lenger tilfredsstiller kriteriesettet for nye
boligområder (for eksempel pga av infrastrukturutvikling siden forrige vurdering, nye
trekk i utvikling av senterfunksjoner eller liknende)
3. eller fordi et nytt boligområde representerer en ny type tilbud, og således appellerer til
helt andre markedssegment enn det eksisterende tilbudet (for eksempel ved å tilby
større tomter enn vanlig, åpne for andre utbyggingskonsept eller liknende)

9.1.4 Det aktuelle innspillet og kriteriesettet
Området som er avmerket (gul skravur med rød prikket grenselinje) er ikke å forstå som en
nøyaktig avgrensing av et slikt felt, snarere som en angivelse av et område innenfor hvilket det er
aktuelt med et felt. Det illustrerte området er 0,2 km2. Om man legger til grunn at hver bolig med
andel av fellesarealer dekker 4 mål, så vil et slikt område maksimalt gi plass til ca 50 boligenheter.
For lokalisering av nye boligområder har kommunen som en overordnet målsetning å styrke
eksisterende tettsteder og bygdesentra, og dette feltet innfrir en slik overordnet målsetning i høy
grad. Om vi ser på de enkelte kriteriene som er spesifisert av kommunen, er lokaliseringen i
overensstemmelse med flere av kriteriene:
•

Kommer ikke i konflikt med dyrkamark

•

Ikke bør medføre oppstykking av LNF-områder og

•

Bidrar ikke til uklar tettstedsutvikling

•

Ligger ikke i strandsoner (50 – 100 meters belte)

•

Vil ha gode vann og avløpsløsninger, kan utnytte eksisterende VA-infrastruktur,

•

Kan utnytte eksisterende energiframføringsinfrastruktur

•

Har nærhet til service- og tjenestetilbudet

•

Har god tilgang til friluftsområder
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Det må gjennomføres nærmere analyser for å avklare følgende forhold:
•

Hva som kreves for å ta tilbørlig hensyn til risiko for ras, flom osv. I utgangspunktet synes
dette ikke problematisk.

•

Det må gjennomføres en nærmere analyse av lokaliseringen i forhold til geologiske og
biologidske ressurser som er vurdert som vernetrengende.

•

Det bør vurderes om det kan ligge til rette for å utnytte alternativ energi

Det forventes ikke utfallet av disse gir vesentlige negative overraskelser for spørsmålet om det
bør etableres et felt eller ikke, men kan gi innspill til nærmere avgrensing av feltet, utforming og
arrondering av tomter og lignende.

Figur 23: Ringsaker Almenning ønsker å spille inn nytt boligfelt i Åsmarka. En illustrasjon av
lokaliseringen av feltet er vist med gul skravur og med rød prikket ramme. Illustrasjonen skal
ikke leses som en nøyaktig avgrensing av et slikt felt, men som en angivelse av et område
innenfor hvilket det er aktuelt å avgrense et boligfelt.Øvrige felt i kartet er dyrka mark (grønn)
2
og restriksjonsområder (skravur). Feltet er på 0,2 km .

Det eneste kriteriet lokaliseringen kommer på kant med er følgende:
•

”Ikke bør medføre oppstykking av LNF-områder”
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Området som er merket av ligger innenfor et LNF-område, og vil uansett feltavgrensing innenfor
området bety av LNF-områder blir oppstykket. Nå vil det være vanskelig å finne et mulig nytt
boligområde av en slik størrelse i denne bygda som ikke skulle medføre omdisponering av LNFområder til boligformål. En slik omdisponering som dette feltet forutsetter er allikevel et politisk
spørsmål og hører nettopp hjemme i en kommuneplanprosess.
ANBEFALING I DENNE OMGANG
Mulig innspill til boligområde i Åsmarka er i utgangpunktet i god overensstemmelse med
kommunens kriterier for lokalisering av nye boligfelt. På den annen side gjør kommunen det klart i
planprogrammet at kommunen i utgangspunktet mener at behovet for boligområder er dekket i
Åsmarka. Det vil således hvile på innspillets skuldre å vise at det ikke er tilfelle, for eksempel ved
at innspillet retter seg mot et markedssegment som ikke har et tilfredsstillende tilbud i Åsmarka.
Gitt at innspillet forholder seg til de rammer som planprogrammet trekker opp, bør initiativet
videreutvikles til et innspill til kommuneplanprosessen. Det betyr at man i første omgang bør gi en
høringsuttalelse til planprogrammet på dette punktet. Innholdet i den uttalelsen bør gå på
formuleringen om at Åsmarka allerede har dekket behovet for boligtomter.
For et slikt utbyggingsområde vil det bli krav om konsekvensanalyse. Utbyggingen er å oppfatte
som en områderegulering som innebærer utlegging av nye områder til utbyggingsformål (se
kapittel 4.1.3, side 38). Tiltaket er å oppfatte som et tiltak som per i dag ikke er i
overensstemmelse med overordnet plan. I tillegg både kan og bør det oppfattes som en utvikling
av et tettsted (se kap. 4.1.4).
En konsekvensutredning skal utarbeides på bakgrunn av et plan- eller utredningsprogram. I første
rekke blir det snakk om å lage et innspill til kommunen som sikrer at tiltaket finnes veien gjennom
planstrategien og inn i planprogrammet.

9.2

FRILUFTS-, CAMPING OG FRITIDSBOLIGOMRÅDE SØR-MESNA

Både Ringsaker Almenning og Veldre Almenning er interessert i å utrede et område sør i SørMesna rundt Dampsaga og området sørover mot Bergundhaugen. Det aktuelle området av vist i
Figur 25. Denne avgrenser et område som dekker 1 km2. Innenfor dette området kan det gjøres
avgrensinger av utbyggingsområder og andre arealdisponeringer innenfor et slikt tiltak. Ideen er
en opprusting og utvikling av et friluftsområde med sommer- og vinterfunksjoner:
•

Friluftsområde for allmennheten med tilgang til standlinje og tilhørende bade- og
fritidsaktiviteter

•

Campingfunksjoner

•

Fritidsboliger
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Figur 24:Det aktuelle friluftsområdet er vist med rød ramme. Rammen skal ikke oppfattes som
en avgrensing, men som en angivelse av det området innenfor hvilket en avgrensing av
2
arealbruk iht forskjellige funksjoner kan skje. Arealet som avmerket her er på 1,0 km . Figuren
viser også 100-metersbeltet fra strandlinje.

9.2.1 Aktuelt som et samarbeid mellom Ringsaker Alm. og Veldre Alm.
Området slik det er illustrert i figuren har to grunneiere, Ringsaker Alm vest for den prikkede
svarte linjen midt i området og Veldre Alm øst for denne. Begge allmenningene har hver på sin
kant signalisert interesse for å utvikle ”sine deler” av dette området. Det er vår vurdering at
enhver utvikling her må, gitt slike interesser, vurderes samlet og som ett tiltak. Dette krever at
allmenningene går sammen om å utrede et slikt tiltak, og så må den prosessen vise om det er
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grunnlag for å gå videre med en utvikling på begge sidene av grunneiergrensa innenfor et slikt
område.
Kommuneplanprosessen er en korrekt arena for å spille inn et slikt samordna tiltak.
Det vil åpenbart kreves en konsekvensanalyse her:
•

Det er et område som innebærer utlegging av nye utbyggingsområder, og er ikke i
overensstemmelse med overordnet gjeldende plan

•

Det er et område som krever en omdisponering av LNF-områder

•

Det er et område som må avgrenses i forhold til strandlinje

•

Det er et område som må reguleres i forhold til (og til fordel for) allmennhetens tilgang til
standlinje med tilrettelagte fasiliteter

•

Det representerer også en ny type og mer organisert reiselivs- og turistisk utvikling ved
Sør-Mesna som må være gjenstand for diskusjon og politiske behandling.

ANBEFALING I DENNE OMGANG
Denne type utviklingstiltak er ikke nevnt spesielt i planprogrammet. Det er for så vidt ikke behov
for å gi noen høringsuttalelse som dekker dette punktet. Gitt at et slikt prosjekt representerer en
ny type utvikling ved vassdraget, kan det være nyttig for prosessen videre å ha en
forhåndskonferanse med kommunen om saken.
Det er viktig at dette prosjektet tilbyr en utvikling som betyr at de verdiene som skapes deles med
lokalsamfunnet. Det betyr at fasiliteter som strand, brygge, parkering, stier osv er tilgjengelige for
allmennheten. Det betyr videre at eventuelle fritidsboliger bygges slik at de ikke virker
privatiserende for bruk av strandsonen som den sentrale verdien her.
Mulig innspill til frilufts, camping og fritidsboligområde sør i bør videreutvikles til et innspill til
kommuneplanprosessen i et samarbeide mellom Ringsaker Alm. og Veldre Alm.
For et slikt tiltak vil det bli krav om konsekvensanalyse. Utbyggingen er å oppfatte som en
områderegulering som innebærer utlegging av nye områder til utbyggingsformål (se kapittel 4.1.3,
side 38). Tiltaket er å oppfatte som et tiltak som per i dag ikke er i overensstemmelse med
overordnet plan. I tillegg både kan og bør det oppfattes som en utvikling av et tettsted (se kap.
4.1.4).
En konsekvensutredning skal utarbeides på bakgrunn av et plan- eller utredningsprogram. I første
rekke blir det snakk om å lage et innspill til kommunen som sikrer at tiltaket finnes veien gjennom
planstrategien og inn i planprogrammet.

9.3

VEGUTLØSNING MELLOM BLEKA OG NATRUDSTILEN

Et hovedmål for den interne trafikken i Ringsakerfjellet er at den er effektiv, har en tilstrekkelig
kapasitet og knytter sammen de befolkningstunge områdene i fjellet med de viktigste funksjoner
og tilbud som frambys. Samtidig skal veginfrastrukturen hegne om den skjermingen av de
”grønne” områdene i Ringsakerfjellet, men også legge til rette for tiltenkt bruk av disse. Prinsippet
for et ferdselsmønster kan være å skape en ”ringvei” i Ringsakerfjellet som sikrer atkomst til og
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mellom de tyngste befolkningskonsentrasjonene og til og mellom de sentrale tilbudene. I dag er
det en slik ringveg kun vinterstid (se Figur 26). Med henvisning til hvor sentralt nettopp dette
området er vinterstid, kommersielt så vel som opplevelsesmessig, bør denne vegen være
helårsåpen.

Figur 25: Det er nå en vegutløsning under ellipsen, men kun som vinterveg. Denne bør være en
helårsveg med henvisning til den kommersielle og opplevelsesmessige betydningen som
områdene og tilbudene ved Natrudstilen er utviklet til.

En slik helsårsveg vil skape et logisk og tjenlig vegnett som binder sammen folk og
funksjoner, og som samtidig både skjermer ubebygde fjellområder og gir bedre tilgang for
tiltenkt bruk.
ANBEFALING I DENNE OMGANG
Det bør utformes et innspill på helårsveg mellom vegen fra Ljøsheim ved Bleka og over
Vakkervollmyra mot Natrudstilen.
Forskriften om konsekvensutredninger nevner veger blant konkrete planer og tiltak hvor behovet
for konsekvensutredning skal vurderes, senest i planprogrammet.
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Vår vurdering er at det neppe er behov for en konsekvensutredning for en oppgradering av vegen
fra sommerveg til helårsveg. Spørsmålet om dette må avklares med kommunen.

9.4

NYTT FRITIDSBOLIGFELT – NATTRUDSTILSETER

RA ønsker vurdert et innspill til nytt fritidsboligfelt fra Nattrudstilseter - se Figur 27.

Figur 26: Nytt fritidsboligområde tenkes avgrenset under Natrudstilen ved Nattrudstilseter
innenfor området som er vist med rød prikket grenselinje og gul skravur.

Området slik det er avgrenset er på 0,45 km2. Dette skal ikke forstås som et forslag til
utbyggingsgrense, men kun som en angivelse av et område innenfor hvilket det er aktuelt å
vurdere en eventuell grense for arealdisponering for fritidsboligformål.
Dette innspillet vil etter vår oppfatning måtte vurderes som et nytt felt, og neppe som en
feltutvidelse. Det vil bli stilt krav om konsekvensutredning av flere grunner, og
konsekvensutredningen vil måtte adressere flere spørsmål om utbyggingsmønster (se kap. 3.2.2,
side 33):
1. Fritidsboligutvikling i fjellet bør fortrinnsvis skje ved utvidelse eller fortetting av
eksisterende felt – noe dette ikke kan oppfattes som.
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2. Som nytt felt representerer også dette innspillet en ny utbyggingsstrategi i den forstand
at den trekker utbygginga lenger mot øst enn tidligere. Dette går ut over de
avgrensingene det ble argumentert for tidligere i rapporten. Så langt vi kan bedømme
betyr dette at en konsekvensutredning for dette feltet må gjøre en drøfting av hvordan
det skal vurderes i forhold til det overordnede utbyggingsmønsteret i fjellet.
3. Innspillet krever en omdisponering av LNF-områder til utbyggingsområde. Dette er på
linje hva som er tilfelle fort andre innspill, og representerer ikke en unik situasjon for
dette feltet.

Figur 27: En illustrasjon av hvordan et innspill til nytt fritidsboligfelt kommer på kant med en
korridortenking fra fjellet mot sør. Det grønnskraverte feltet er ment som en illustrasjon av
korridorene kun, og ikke en nøyaktig avgrensning. Som illustrasjonen viser vil et innspill om felt
på Nattrudstilsetra representere et vesentlig inngrep i en slik korridortilnærming, og være å
oppfatte som en endret utbyggingsstrategi. Eksisterende bygg er tegnet inn med en buffersone
på 30 meter fra registrert byggmidtpunkt.

Vi antar at punktene 1 og 2 vil representere de tyngste problemstillingene for dette feltet.
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ANBEFALING I DENNE OMGANG
Vi anbefaler at dette omtales som et nytt felt, og ikke som en feltutvidelse. Det i seg selv stiller
særlige krav til en konsekvensutredning. Men, mer enn fordi det er et nytt felt, er utfordringen
stor på grunn av lokalisering inn i det som tidligere er å beskrive som brede korridorer ut og inn av
kjerneområdet i Ringsakerfjellet hvor i utgangspunktet andre flerbruksinteresser enn fritidsboliger
bør prioriteres.
Vi anbefaler:
1. At allmenningen gjør en ny vurdering av om dette skal spilles inn gitt en slik situasjon som
beskrevet foran. I utgangspunktet mener vi at dette feltet ikke bør spilles inn.
2. Dersom allmenningen holder fast ved å utvikle dette til et innspill, bør en
konsekvensutredning igangsettes relativt raskt.

9.5

GJENNOMGANG AV RØMÅSEN-FELTET

Denne kommuneplanrulleringen er også en god anledning til å gjøre en gjennomgang av
utbyggingen i det etablerte Rømåsen-feltet.
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2

Figur 28: Det etablerte Rømåsen-feltet dekker et område på 1,5 km .

En gjennomgang nå kan ha som siktemål å ta ut areal (myr og lignende) som har vist seg uegnet
byggeformål, samt tette ”huller” i gjeldende utbygging for å utnytte de investeringer som allerede
er gjort i dette feltet.
Faktiske fortettingspotensial her må avvente en konkret vurdering i terrenget.
ANBEFALING SÅ LANGT
Det anbefales å benytte den anledningen som denne kommuneplanrulleringen gir til å gjøre en
gjennomgang av Rømåsen-feltet med tanke på å ta ut areal som har vist seg uegnet til utbygging
og fylle inn med bygg der det er rom for en fortetting. Anslag over fortettingspotensial må
avvente en konkret gjennomgang i terrenget.
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9.6

FRITIDSBOLIGFELT VED SVARTHAUGEN

Allmenningen har til vurdering innspill om fritidsboligfelt øst og vest ved Svarthaugen – se Figur
29. Svarthaugenfeltene er å betrakte som en feltutvidelse i forhold til H107

Figur 29: Ringsaker Almenning – til vurderinget tredelt fritidsboligfelt ved Svarthaugen. Vestre
2
2
felter avgrenses innenfor avmerket flate (0,05 km og 0,2 km ), og østre innenfor tilsvarende
2.
flate(0,5 km )

De vestre feltene er – slik det er inntegnet indikativt i figuren 0,2 og 0,05 kvadratkilometer – fra
allmenningens side tenkt utviklet med mindre fritidsboliger, typisk 30 – 50 m2 , for utleie og eie i
et kompakt utbyggingsmønster. Her kan det ligge vel til rette for å utforme et område med nye
arkitektoniske og miljømessige løsninger. Deler av feltet kan også tenkes kombinert tilrettelagt for
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caravan og bobil. Utbyggingstetthet her må vurderes etter andre prinsipper enn for den vanlige
høystandard fritidsboligen. Her der det snakk om å få til en småhusutbygging med betydelig
tetthet. Med eksempelvis et gjennomsnitt for hele arealet på 2,5 enheter per mål (infrastruktur
og fellesareal inklusive) er det rom for i størrelsesorden 625 enheter.
I tillegg til dette vil vi anbefale at de deler av området merket H107 (allerede er inntatt i
gjeldende kommuneplan) som ligger mellom vegen og Svarthaugenfeltene vurderes benyttet
etter samme utbyggingskonsept med småhusbebyggelse.
Det østre feltet slik det er inntegnet indikativt i figuren dekker 0,5 kvadratkilometer. Det tenkes
utviklet som et høystandard fritidsboligfelt. Gitt en utbygging med fritidseneboliger og en tetthet
på 300 enheter per kvadratkilometer, er det her plass til 150 enheter.
Selv om dette er å betrakte som nye felt, og i den sammenheng ikke tilfredsstiller kommunens
preferanse for at nye utbyggingsområder etableres ved utvidelse og fortetting av eksisterende
byggeområder, inngår de i en større områdemessig utbygging. For dette området vil vi tro det er
relativt ukontroversielt å prioritere for utbygging av fritidsboliger.
Innspillet må konsekvensvurderes.
ANBEFALINGER SÅ LANGT
Innspill til kommuneplanprosessen om Svarthaugenfeltene bør videreutvikles.
Det vil bli krav om konsekvensvurdering.

9.7

FELTUTVIDELSE VED RØMÅSEN

Allmenningen vil vurdere et innspill om det vi vil karakterisere som feltutvidelse ved Rømåsen,
nær Fløyta. Det er snakk om et areal som maksimalt dekker 0,1 km2, se Figur 30.
Arealet er delvis (ca ½-parten) kategorisert som LNF-område, men ligger for øvrig mellom to
områder som allerede er kategorisert som område for fritidsbolig. Skulle hele området blir
definert som utbyggingsområde for fritidsboliger, vil det teoretisk og maksimalt være plass til 30
fritidsboliger.
Omdefinering av området vil ikke hindre allmenn ferdsel i den forstand at det i dag ikke går sti
eller løype over området. Det vil heller ikke medføre tap av viktige friluftsområder ettersom
tilgangen til det store kjerneområdet i Ringsakerfjellet er meget god fra dette området.
Det vil være behov for å gjøre en konsekvensutredning som i særlig grad avklarer om det er
spesielle biologiske ressurser i området.
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Figur 30: Ringsaker Almenning vil vurdere som innspill til kommuneplanprosessenen utvidelse av
fritidsboligfelt i Rømåsen, ved Fløyta. Den maksimale utstrekningen av området er vist i figuren,
2
og dekker ca 0,1 km .

ANBEFALING SÅ LANGT
Vi anbefaler at området ved Rømåsen / Fløyta utarbeides som et innspill til
kommuneplanprosessen. Det vil være nødvendig med en konsekvensutredning, samtidig som det
i utgangspunktet virker rimelig ukontroversielt fra et overordnet arealbruksperspektiv å
omdefinere området til et fritidsboligområde.

9.8

NÆRINGSOMRÅDE

Ringsaker Almenning har regulert et område til næringsformål i krysset ved avkjøringen fra
Sjusjøveien til Natterudstilanleggene. Her er i dag utviklet infosenter og butikkområde.
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Utviklingen av og utstrekningen til dette området må ses i sammenheng med sentrumsutviklingen
i Ringsakerfjellet som sådan, og sågar i sammenheng med utviklingen i Mesnalia. Rent faktisk har
utviklingen her skapt et nytt trafikkmønster og en ny ramme for å tenke sentrumsdannelser. Det
vil blant annet være rimelig å vurdere plassering av volumpreget handelsvirksomhet her som
dagligvarehandel som da kan betjene så vel indre deler av Sjusjøområdet, Natterudstilområdet,
og over mot Ljøsheim (også helårs - se også kapittel 9.3 ”Vegutløsning mellom Bleka og
Natrudstilen” (side 73)) og Mesnalia. Det kan også her settes av areal som base for tekniske
formål, som løypemaskiner og annet. Vi er allerede i et område hvor det er satt av og utviklet
tjenester for retur av avfall.
Det er her snakk om
utviklingsprosesser som dels er
styrt av hva næringsliv og
grunneiere selv finner som beste
lokalisering og dels er avhengig av
planmessige vedtak. Det er også et
spørsmål som rent planmessig
også bør ses i sammenheng med
utviklingen i Sjusjøen sentrum, se
også kapittel 8.3.1, side 64.
Det bør etter vår oppfatning i
denne kommuneplanrulleringen
sikres avsatt tilstrekkelig
næringsareal her til å gi rom for
etableringer som kan dra nytte av
den sentrale trafikale plasseringen
her. Ringsaker Almenning ser
behov for å sikre en begrenset
utvidelse av det arealet som i dag
er avsatt til næringsformål i her, og
foreslår en utvidelse som vist i
Figur 31 – området er på om lag 80
daa.
ANBEFALING SÅ LANGT

Figur 31: Utvidelse av næringsareal - Ringsaker
Almenning.

Det bør i neste kommuneplan være avsatt tilstrekkelig næringsareal til utvikling av de forskjellige
sentra i Ringsakerfjellet. Den foreslåtte utvidelsen sikrer den nødvendige plan- og
næringsstrategiske handlefriheten ivaretas bedre i kommende arealplanperiode, og bør derfor
videreføres til et innspill i planprosessen.

9.9

MASSEUTTAK

Ringsaker Almenning vil vurdere et innspill om masseuttak ved Natrudstilen – se Figur 32
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Figur 32: Den aktuelle lokaliseringen for masseuttak er vist som sirkel med skravur. Et eventuelt
område for uttak vil befinne seg innenfor det skraverte området.

Masseuttaket er ment for egne utbyggings- og vedlikeholdsformål.
Det kreves alltid konsekvensutredning for denne type virksomhet gitt at minst 0,2 km2 er berørt
eller samlet uttak omfatter mer enn 2 millioner m3 masse. Det aktuelle feltet vil antakeligvis
komme undere denne grensen. PLB krever at det i slike tilfeller skal vurderes – senest i
kommunens planprogram, om det skal kreves konsekvensutredning i dette tilfellet.
ANBEFALING SÅ LANGT
Med siktemål å fremme dette masseuttaket som et innspill til kommuneplanprosessen, bør det
snarest avklares med kommunen behovet for en konsekvensutredning. Vi mener at allmenningen
i utgangspunktet skal foreslå at det ikke er behov for slik utredning. Det krever at det gjøres en
nøyaktig avgrensing som er mindre enn 0,2 km2, og et årlig uttak på mindre enn 2 millioner m3.
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10 INNSPILL FRA VELDRE ALMENNING
Kapittelet er en gjennomgang av mulige innspill fra Veldre Almenning til kommuneplanrullering.
Gjennomgangen blir gjort for hvert enkelt innspill, og for hvert enkelt innspill gis en vurdering for
videre prosess.

10.1 TORVUTVINNING
Veldre Almenning vil, som Nes Almenning og Furnes Almenning, fremme innspill om torvutvinning
i sine deler av det sammenhengende myrområdet som består av Høljemyrane, Møsemyra,
Tjernhaugmyra og Stormyra. Utvinningsområdet som er aktuelt å se på er innenfor den skravuren
som er vist i Figur 38 (side 96).
Dette innspillet behandles samlet under kapittelet som tar for seg innspill fra Furnes Almenning.

10.2 HYTTEFELT VED SØR-MESNA
Dette er behandlet i kapittel 9.2 Frilufts-, camping og fritidsboligområde Sør-Mesna (side 71).
Innspillet bør etter vår anbefaling fremmes i et samarbeide med Ringsaker Almenning.

10.3 HYTTEFELT VED DANSERÅSEN OG REVEHIBAKKMYRA
Utbygging av fritidsboligfelt har i all hovedsak vært et fenomen knyttet til bruk av fjellområdene i
Ringsaker kommune. Det er imidlertid ikke et uttrykk for at de betydelig rekrative ressursene som
finnes i kommunes store skogområder ikke også bør kunne utnyttes i fritidsboligsammenheng.
Veldre Almenning øsnker å utforme et innspill med utvikling av fritidsboliger i skog som vist i
neste figur, Figur 33.
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Figur 33: Danseråsen og Revhibakkmyra fritidsboligfelt. De skraverte arealene utgjør hhv 0,6
2
2
km og 0,7 km , og en nærmere avgrensing av fritidsboligfeltet blir innenfor men ikke
nødvendigvis sammenfallende med disse arealene.

Danseråsen og Revhibakkmyra fritidsboligfelt representerer som et mulig innspill en ny type
arealutvikling i skogområdene i kommunen – se kommunes kriteriesett for fritidsboligutvikling
Kapittel 3.2.2 (side 33) som jo bare fokuserer på fjellområdene. I tillegg representerer de nye felt
og således ikke den type utvikling kommunens kriteriesett favoriserer, nemlig utvikling ved
utvidelse og fortetting av eksisterende felt.
Arealene som er skravert i Figur 33 dekker 0,6 km2 for Danseråsen-delen av feltet og 0,7 km2 for
Revhibakkmyra-delen av feltet. Avgrensingen i denne figuren er ikke nødvendigvis den man ender
på for en feltavgrensing, men er ment som en angivelse av arealene feltet vil bli innenfor.
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For dette feltet vil det ikke være aktuelt å knytte til offentlig vann og avløp. Det tilsier en enklere
teknisk standard for vann og avløp. Det vil være aktuelt å vurdere å fremme forslag om innlagt
vann med avløp til lukket anlegg / anlegg med rensing til lokal resipient, men her skal man være
klar over at kommunen nylig har gjort en gjennomgang av tilgjengelige løsninger som konkluderer
med at det for tiden ikke foreligger gode nok VA-løsninger av en slik type. Det forhindrer dog ikke
at forskjellige VA-løsninger vurderes i forbindelse med utforming av et konsept for dette feltet.
Det er for dette feltet aktuelt å vurdere en type ”økofritidslandsby”-modell hvor mindre
fritidsboliger bygges med en utvalgte fellesfunksjon og på en slik måte at det økologiske
fotavtrykket minimeres. Dette kan avspeiles i selve arealbruken, terrengtilpasning, energibruk,
belastning på lokale resipienter, hensyntagen til biotopen og liknende forhold.
Vegutløsningen er for en stor del allerede der, og det må forutsettes at feltet er tilgjengelig med
bil også vinterstid.
Fordi en endelig avgrensing av feltets to deler vil måtte bli et tema i videre analyse, kan man ikke
uten videre gi et tall for hvor mange enheter det er plass til i feltet. Normen som er diskutert i
avsnitt 2.7.4 (side 28) gir et teoretisk tall på i overkant av 100 enheter for hele det skraverte
området i figuren foran. Allikevel viser dette at det her er snakk om et mulig volum som er
kommersielt interessant å utvikle over tid.
Det er generelt interesse for skogsfritidsboliger i markedet, men det er viktig i den videre analysen
å se nærmere på dette segmentet for å treffe riktig om allmenningen bestemmer seg for å initiere
en satsing her.
For et slikt felt vil det bli krav om konsekvensutredning, og denne vil i større grad enn for
etablerte utbyggingskonsept (relativt standard utformet fritidseneboligfelt i fjellområder) kreve at
også de mer prinsipielle sidene ved skogsfritidsboligfelt behandles.
ANBEFALING SÅ LANGT
Vi anbefaler at fritidsboligfeltet med de to delene, Danseråsen og Revhibakkmyra utvikles videre
til et innspill til kommuneplanen. Innspillet vil kreve en konsekvensutredning. Det bør legges vekt
på å ha god kontakt med kommunen underveis i arbeidet for å sikre at den informasjon som
kommunen har behov for å gjøre policymessige spørsmål knyttet til utvikling av nye felt i
kommunens skogområder, er best mulig ivaretatt.

10.4 MASSEUTTAK
Almenningen vil spille inn nytt arealformål grustak. Det aktuelle området ligger på grensen
mellom Veldre og Nes allmenninger, på veien mellom Klyftmoen og Bøverlund – se Figur 34.

SIDE 86 AV 101

Figur 34: Grustak på grensen mellom Veldre og Nes allmenninger (stiplet linje viser
grenselinjen). Grustaket er lokalisert på vegen mellom Klyftmoen og Bøverlund. Terrengmessig
består det av en morenerygg som ligger fra vegdelet syd og området mellom de to vegene. Det
2
skraverte arealet dekker 0,74 km .

Arealet et slikt grustak dekker er i størrelsesorden 0,75 km2. Det kommer ikke i konflikt med
trafikale funksjoner, ei heller med eksisterende bebyggelse. Det er heller ikke i konflikt med andre
interesser, som beite og skogsdrift.
Området er en morenerygg med sand, grus og steinkvaliteter som i første rekke er vurdert som
masseuttak og knusing (en knuseperiode i året som strekker seg over 2 – 3 uker) til eget
veivedlikehold og utbyggingsformål.
Slik arealet er tegnet inn i figuren forutsetter dette et samarbeid mellom Veldre og Nes
allmenninger om utvikling av ressursen.
Det kreves alltid konsekvensutredning for denne type virksomhet gitt at minst 0,2 km2 er berørt
eller samlet uttak omfatter mer enn 2 millioner m3 masse. Det aktuelle feltet vil komme over
denne grensen arealmessig. Se også kapittel 4.4, side 42.
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ANBEFALING SÅ LANGT
Masseuttaket bør utvikles til et innspill til kommuneplanprosessen. I utgangspunktet framstår det
som lite kontroversielt i forhold til det øvrige samfunn, og også i forhold til bruk av selve
ressursen. Det må uansett konsekvensvurderes, herunder avklare geologiske og biologiske forhold
dersom ressursen tas ut.

10.5 VINDMØLLEPROSJEKT
Veldre Almenning vurderer i samarbeid med Ringsaker Almenning og Nes Almenning å utvikle et
vindmølleprosjekt på Kompåsen – for lokalisering se Figur 35.

Figur 35: Vindmølleprosjekt under vurdering på Kompåsen. Framføring av strøm til nettet kan
skje til høyspentledning som passerer gjennom Danserdalen. NB: Det er egne bestemmelser for
visualisering av vindkraftanlegg – figuren følger ikke disse i denne omgang.

SIDE 88 AV 101

Det er allerede gjennomført forundersøkelser av vindressursene på åsen 24, og disse viser at det er
interessant å gå videre med en testmølle.
Sett bort fra formalitetene, og gitt at man beslutter å gjennomføre prosjektet vil realistisk sett en
utplassering av permanente møller tidligst kunne påbegynnes medio 2014 med drift 2015 gitt
følgende resonnement:
•

Utplassering av møller kan bare gjøres i barmarksesongen

•

Testmølle må stå en full driftssesong – minimum. Denne kan tidligst komme på plass
medio 2012, og vil altså samle data til medio 2013. I den anledning må det søkes
dispensasjon fra gjeldende arealbruk på asen til midlertidig byggeområde.

•

Perioden medio 2013 til medio 2014 vil gå med til analyser og beslutningsprosesser.

•

Grunnarbeid (vegframføring, fundamenter med mer) og etter hvert utplassering av møller
kan ta til tidligst medio 2014, med drift fra 2015.

•

Forsinkelse i forhold til denne framdriften er ikke usannsynlig – vindmølleparker har i et
konfliktpotensial som gjerne – og i det minste – betyr forlenget saksbehandlingstid.

Det er utarbeidet egne ”Retningslinjer for planlegging og lokalisering av vindkraftanlegg” 25 og det
er utarbeidet en egen oversikt over ” Krav til konsekvensutredning” for vindkraftanlegg 26.
Konfliktpotensialet i vindmølleparker er i første rekke støy og synlighet. Ved planlegging av
vindkraftanlegg skal det alltid utarbeides. Nærmere krav til støy fra vindkraftanlegg finnes i
Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging T-1442. Videre er det vanlig å utarbeide
synlighetskart. Synlighetskart kan typisk dekke et areal med diameter i luftlinje på 20 kilometer,
og hvor faktisk synlighet er korrigert for topografi.

10.5.1 Konsesjonsplikt
Vindkraftverk er omfattet av energiloven, og konsesjonsplikten utløses dersom en eller flere
komponenter har en spenning på over 1000 V (1 kV) – det vil i praksis si anlegg som skal levere til
høyspenningsnettet.
Videre er det fastlagt at elektriske ledningsanlegg tilknyttet vindkraftverk ikke kan bygges innen
rammen av det lokale nettselskapets områdekonsesjon. I saker der det søkes om konsesjon for

24

Kjeller Vindteknikk AS har gjennomført en innledende analyse av utnyttelse av vindressursene her. Det er
også gjennomført en meteorologisk analyse som en nedskalering og in situ vurdering av vindressursen med
utgangspunkt i nasjonale vindressurskart.
25

Kan lastes ned fra følgende lenkeadresse:
http://www.nve.no/Global/Konsesjonsveiledere/Vindkraft/Retningslinjer%20for%20planlegging%20og%20l
okalisering%20av%20vindkraftanlegg.pdf
26

Kan lastes ned fra følgende lenkeadresse:
http://www.nve.no/Global/Konsesjonsveiledere/Vindkraft/Veileder5.pdf
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overføringsanlegg i sammenheng med søknad om kraftutbygging etter energiloven, skal
søknadene sendes samtidig eller som en samlet søknad 27.
I den foreliggende saken vil det bli krav til konsesjon. Det følger også av planene om overføring til
høyspentnettet i Danserdalen.

10.5.2 Saksgang etter energiloven
Vi legger til grunn at konsesjonsøkt installert effekt vil være minst 10 megawatt (dvs noe slikt som
5 stykker 2 MW-møller eller 4 stykker 3 MW-møller). Prosjektet skal da konsesjonsbehandles etter
energiloven.
Tabell 3: Samordnet behandling av vindkraftanlegg etter energiloven. Kilde:
Miljøverndepartementet og Olje- og energidepartementet (2007) ”Retningslinjer forplanlegging
og lokalisering av vindkraftanlegg”
Installert effekt > 10 MW
Behandling etter energiloven og KU-forskriften
Tiltakshaver utarbeider melding med utredningsprogram.
NVE sender melding med utredningsprogram på høring og holder offentlig møte
NVE oppsummerer høringsuttalelser og forelegger utredningsprogram for MD før det fastsettes.
Tiltakshaver utarbeider konsesjonssøknad og konsekvensutredning for bestemte turbinstørrelser og
detaljplassering som vurderes som mest sannsynlig
Konsesjonssøknad og konsekvensutredning sendes på høring av NVE
Behandling av konsesjonssøknad i NVE, eventuelle krav til tilleggsutredninger
Konsesjonsvedtak
Eventuell klage på konsesjon
Endelig konsesjonsvedtak (OED)
Tiltakshaver utarbeider detaljplan med eventuell endret fastsetting av turbinplassering og internveier
NVE behandler detaljplan etter samråd med kommunen

27

jf. energiloven § 2-2, 2. ledd. Krav til utforming og innhold i konsesjonssøknader er hjemlet i energiloven
§ 2-2 og utdypet i forskrift til energiloven av 7. desember 1990, § 3-2.
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10.5.3 Kommunens rolle
Kommunen må dispensere midlertidig fra arealbrukskategorien LNF til byggeområde for
testmølla.
Kommunens reguleringsplikt for vindkraftanlegg som sådan bortfalt med endringer i PBL av 1. juli
2009. Kommunen har en reguleringsrett – men ikke plikt – for vindkraftanlegg. Kommunene kan
dermed velge nivå på sin rolle som planmyndighet her.
Om vi ser på erfaringer fra andre vindkraftutbygginger så er det til dels store forskjeller i den
planrollen kommunene velger å ta. Ved utbygging av anlegg i kommunene Roan og Lebesby var
den kommunale rollen planprosessene relativt enkle. Her ble det kjørt planprosesser etter
energiloven. KU etter plan- og bygningsloven ble utarbeidet og behandlet av NVE med kommunen
var høringspart. Det ble her ikke utarbeidet reguleringsplan for vindkraftverket. Dette er nok mer i
tråd med det som blir situasjonen framover, ettersom kommunenes plikt til å utarbeide
reguleringsplan for vindkraftanlegg er opphevet. Det er vel også grunn til å subsummere det
aktuelle tiltaket i Ringsaker under denne situasjonen.
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11 INNSPILL FRA NES ALMENNING
Innspillene fra Nes Almenning er utformet i samarbeid med andre allmenninger, og er behandlet i
de sammenhenger:

11.1 TORVUTVINNING
Veldre Almenning vil som Nes Almenning og Furnes Almenning fremme innspill om torvutvinning i
sine deler av det sammenhengende myrområdet som består av Høljemyrane, Møsemyra,
Tjernhaugmyra og Stormyra. Utvinningsområdet som er aktuelt å se på er innenfor den skravuren
som er vist i Figur 38 (side 96). Dette innspillet behandles samlet under kapittelet som tar for seg
innspill fra Furnes Almenning.

11.2 VINDMØLLEPROSJEKT
Nes Almenning er sammen med Ringsaker Almenning og Veldre Almenning om
vindmølleprosjektet som er behandlet foran – se kapittel 10.5 (side 88), og det vises til
behandlingen av dette her.

11.3 MASSEUTTAK
Nes Almenning i samarbeid med Veldre Almenning, se behandling av dette i kapittel 10.4 (side
86).

11.4 H108 LAUVLIA II
H108 Lauvlia II – se Figur 36 – er gitt arealkateogorien fritidsbolig i gjeldende kommuneplan.
Området er ennå ikke detaljregulert. Det er i kommuneplanen (se også Vedlegg: Om egen
kommunedelplan for infrastruktur i Ringsakerfjellet, side 99) forutsatt tilkoblet vann og avløp og
har vinterbrøytet veg.
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Figur 36: H 108 Lauvlia II. Feltet er gitt arealkategori fritidsbolig i gjeldende kommuneplan, men
2
er ikke detaljregulert. Feltet tilknyttes offentlig infrastruktur. H108 er 0,67 km i den form det er
2
godkjent i kommuneplanen. En mulig feltutvidelse med 0,72 km er vist med skravur.

Et slikt felt bør kunne utbygges med en teoretisk tetthet på 300 enheter per kvadratkilometer,
hvilket skulle bety 210 enheter. Faktisk byggetetthet må ta hensyn til terrengkvaliteter mv.
I dette området burde det også være rom for innspill til en feltutvidelse. I figuren er det foreslått
en slik utvidelse på 0,72 km2 mot øst som i hovedtrekk følger samme kote som nedre del av den
godkjente delen av feltet. På denne måten blir også myrpartiene som ligger mellom disse
områdene og de bebygde områdene i nord beholdt som grøntstruktur / ubebygd for vinterbruk.
Med en teoretisk utbyggingstetthet på 300 enheter per kvadratkilometer, tilsier det 216 enheter.
Faktisk byggetetthet må ta hensyn til terrengkvaliteter mv.
ANBEFALINGER SÅ LANGT
Innspill til kommuneplanprosessen om de to feltene ved Lauvlia bør videreutvikles.
Det vil bli krav om konsekvensvurdering for feltutvidelsen.
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12 INNSPILL FRA FURNES ALMENNING
12.1 INGEN NYE OMRÅDER FOR FRITIDSBOLIG.
Allmenningen har ingen planer om å spille inn nye arealer for fritidsbolig ut over det som allerede
ligger inne i arealplan for Ringsaker kommune.

12.2 MASSEUTTAK
Allmenningen har et omfattende skogsbilveinett med tiltagende trafikk knyttet til fritidsbruk av
fjellet. Det er strekkvis behov for kvalitetsheving på veinettet og et vedvarende behov for
veivedlikehold. I tillegg er det behov for en del masse i forbindelse med utbygging av
fritidsboliger. Dette bør i utgangspunktet dekkes ved bruk av egne, av lokale og kortreiste
ressurser – dog selvfølgelig med nødvendig hensyntaken til forskjellige andre forhold, som vern av
biota og abiota, støy og støvulemper som drift av massetak måtte medføre osv.
I tillegg til lokal bruk representerer pukk- og grusmasser et kommersielt potensial som
allmenningen rimeligvis også vurderer i denne sammenheng.
Allmenningen har blinket ut to potensielle områder som interessante for masseuttak – disse er
vist i neste figur.
Hvorvidt det er et kommersielt potensial for et massetak på Ruskåsen gjenstår å se. Dersom
kvaliteten ikke egner seg til slik bruk, må det avklares om den egner seg for bruk på lokale
grusveger. Begge deler kan vise seg å være aktuelt eller uaktuelt.
Et uttak av masse i Ruskåsen – også et prøveuttak – krever sprengingsarbeid eller annen bryting
av fjell /stein.

SIDE 94 AV 101

Figur 37: To områder for innspill til masseuttak i Furnes Almenning.

Det kreves alltid konsekvensutredning for denne type virksomhet gitt at minst 0,2 km2 er berørt
eller samlet uttak omfatter mer enn 2 millioner kubikkmeter (m3) masse. De aktuelle feltene vil
antakeligvis komme over denne grensen i en driftsfase.
Se også kapittel 4.4, side 42.
Det vil for Ruskåsen være behov for et prøveuttak for å avklare kvaliteten. Det bør avklares med
kommunen hvordan løyvespørsmålet best avklares rent prosessuelt.

12.3 TORV
(Se også kapitlene 10.1 og 11.1)
Veldre Almenning vil som Nes Almenning og Furnes Almenning fremme innspill om torvutvinning i
sine deler av det sammenhengende myrområdet som består av Høljemyrane, Møsemyra,
Tjernhaugmyra og Stormyra. Utvinningsområdet som er aktuelt å se på er et mindre område
innenfor den skravuren som er vist i Figur 38 (side 96) og ikke hele dette området – se også under.
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Man bør her legge til grunn at kommunen som et minimum vil bruke PBL’s hensynssoner her for å
sikre at en slik ressurs vurderes uavhengig av eiendomsgrenser. Den aktuelle
hensynssonekategorien er ”Sone med krav om felles planlegging for flere eiendommer, herunder
med særlige samarbeids- eller eierformer samt omforming og fornyelse. Bestemmelser til denne
sonen kan fastsette at flere eiendommer i et område skal undergis felles planlegging og at det skal
brukes særskilte gjennomføringsvirkemidler.” – se kapittel 2.6.2, side 24 for nærmere omtale og
referanse.

Figur 38: Veldre, Nes og Furnes allmenninger vil fremme innspill om torvutvinning i sine deler av
det sammenhengende myrområdet som består av Høljemyrane, Møsemyra, Tjernhaugmyra og
Stormyra- området er vist med lilla skravur i figuren. Et prosjekt kan tenkes avgrenset innenfor
(men ikke likt med) et slikt område.

12.3.1 Hele ressursen er tema i kommuneplanprosessen
En premiss for utviklingen av denne ressursen er nok at alle de tre allmenningene vil fremme et
innspill her. Det er både et ambisiøst og krevende prosjekt å skulle forhandle inn i
Ringsakersamfunnet – og det vil bli gjenstand for omfattende politisk og planfaglig behandling før
man eventuelt kommer i en driftsfase. I tillegg er det betydelige driftsmessige og faglige
utfordringer som venter.
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Det er en premiss i kommuneplanarbeid at bruk av slike areal og ressurser skal vurderes uten
hensyn til eierforholdene – det er ressursen som en helhet som skal være i fokus. Eiersitsen er et
forhold mellom grunneierne, og ikke et problem – om man vil – for politikk og forvaltning. Det er
derfor vår vurdering at torvprosjektet bør ”kjøres” som et fellesprosjekt mellom de tre
allmenningene i denne fasen.
Hvordan så disse institusjonaliserer dette seg i mellom, i denne fasen og eventuelt i senere faser,
er en annen sak og i første rekke en sak mellom partene.

12.3.2 Status
Furnes Almenning har gjennomført arbeidet og gjennom lengre tid lagt ned tid og ressurser på å
utvikle ideen, inklusive kontakter, mulige driftsopplegg, foreløpige analyser, prøvetaking og
kalkyler med mer 28. I den utstrekning det er gjort undersøkelser av ressursen med tanke på
drivverdighet, er det undersøkelser som er lokalisert i Furnes- ”enden” av et mulig drivverdig
ressursgrunnlag. Det er Furnes Almenning og Nes Almenning man må anta sitter på den største
andelen av ressursen.
På Høljamyra, som både Furnes og Nes Almenning eier, har man spesielt sett på et område på ca.
800 dekar. Men potensialet er større, i foreløpige analyser anslått til 2 til 3 km2. Dette kan tenkes
å være større. Så langt kan man legge til grunn at det finnes potensielt sett drivverdige ressurser,
men at det ikke er kjent hvor store disse er og derfor heller ikke hva som vil være en industrielt
sett effektiv avgrensing.
Det foreligger et foreløpig anslag at man kan ha et uttak på 100 GWh årlig i et 800 daa stort
område. Kostnadene ved denne energiløsningen vil – diskontert over en 30-års periode, ligge på
ca. 15 øre/KWh levert anlegg i Hamar/ Ringsaker, inkludert fortjeneste til myrutvinning28.
I den ”andre enden” av den potensielle resursen er Stormyra. Den er i dag klassifisert som dyrka
mark og representerer således en annen arealkategori enn myrområdet for øvrig, som er LNFområde.
Det er flere utfordringer knyttet til videre utvikling og realisering av en torvindustri her, så som
(men ikke uttømmende):
•

Økonomi og lønnsomhet, herunder markedsutviklingen for energi

•

Klimapolitikk og torvutvinning

•

Biota og abiota knyttet til ressursen

•

Landskapsestetiske hensyn ved drift og avbøting etter avsluttet uttak

•

Driftskonsept og arealbruk

•

Logistiske løsninger

28

Furnes Almenning 2008 ”Rapport fra prosjektet: Biobrensel i teori og praksis” Brev til Innovasjon Norge
Datert 20. juni 2007.
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En fordel med å vurdere hele ressursen under ett, er at man står friere til å vurdere for eksempel
logistiske løsninger. For å illustrere de frihetsgrader dette kan gi og som man kan trenge i
beslutningsprosessen: Siden prosjektet har blitt drevet fra aktører med lokalisering i Furnesenden av ressursen, er det rimeligvis her det har vært naturlig å tenke som utgangspunktet for
logistiske løsninger mot bygda og til markedene for de ferdige produktene. Gitt et scenario hvor
800 dekar med 4 meters dybde utvinnes så vil det bety et fraktbehov på totalt 46.000 lass á 75 m3
(tilsvarende 30 tonn per lass). Fordeles dette over en periode på 30 år, vil det bety 6 til 7 lass per
arbeidsdag – tilsvarende 12 til 14 passeringer på et gitt punkt langs ruta – gitt helårsdrift. Det vil
derfor ganske sikkert bli et spørsmål om å finne en løsning som minimerer eksponering mot boog tettstedsområder.
Det er behov for å betrakte ressursen under ett. Utfordringen ved en slik ”se-under-ett”betraktning er mellom annet knyttet til forholdet mellom grunneierne og fordeling av kostnader
og inntekter, fordeler og ulemper, i prosjektet. De skal ikke undervurderes, men er ikke relevante
for myndigheter og befolkning i en kommuneplanprosess. Det er derfor viktig å skille
driftsopplegget organisatorisk sett, fra arbeidet med å få en konsesjon.

12.3.3 Planprogrammet
Denne type industriutvikling er ikke nevnt spesielt i planprogrammet, verken som tema eller med
hensyn til lokalisering. De generelle utredningstema under punktet Vekst og utvikling i
næringslivet for nye næringsareal kommer allikevel til anvendelse:
”Nye næringsarealer skal i utgangspunktet vurderes ut fra egnethet, beliggenhet og
tilgjengelighet. Det skal vurderes konsekvenser av nye næringsarealer med hensyn på
arealbruk, transportsystem, næring og sysselsetting, klima, støy og forurensning.”
Det er rimelig å tolke planprogrammet som er lagt ut til høring slik at det ikke setter en stopper
eller vanskeliggjør et innspill til kommuneplanprosessen om utvikling av en industri basert på
torvressursene.

12.3.4 Først og sist
De forundersøkelser som Furnes Almenning har gjort og stått i spissen for konkluderer med at det
er interessant å gå videre med ideen. Det er allikevel ennå betydelig usikkerhet knyttet til om
dette er et prosjekt som er verd å realisere, og eventuelt i hvilken form. Selve ressursen, hvor mye
og hvilken kvalitet, må kartlegges nærmere. Markedet for ressursen må analyseres videre. Det må
finnes en organisasjonsmodell for drift. Natur- og miljøspørsmål må avklares, osv. Videre
utredningsarbeid krever at ressurser brukes av allmenningene før det kan treffes en endelig
beslutning om drift eller ikke.
Nes, Veldre og Furnes Almenning har i forhåndskonferanse med kommunen blitt enige om en
prosess hvor man i første omgang legger fram kjente fakta i saken så langt det er utviklet.
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VEDLEGG: OM EGEN KOMMUNEDELPLAN FOR INFRASTRUKTUR I
RINGSAKERFJELLET
Følgende retningslinjer gjelder for pågående planprosess for infrastruktur i Ringsakerfjellet –
dette som en del av utbyggingen av VA-ledningen mellom fjellet og Brummunddal:
”Kommunedelplan for Ringsakerfjellet (Sjusjøen, Kroksjølia, Kuåsen, Elgåsen og Aksjøen, Lauvlia,
Ljøsheim, Grunnåsen)
• Bakgrunn:
• 5000 hytter i Ringsakerfjellet
• Rask utvikling i deler av Ringsakerfjellet
• Det er en utfordring å videreføre god balanse mellom bruk og vern av fjellområdene
slik at fjellets kvaliteter ikke forringes eller ødelegges
• Det er ønskelig å videreføre en tredeling i forhold til teknisk standard på
hytteområdene
• Det er inngått en utbyggingsavtale for vann og avløp mellom grunneierne og
kommunen
• Vedtak om å utarbeide en tematisk kommunedelplan for eksisterende og nye hyttefelt, som
er godkjent i kommuneplanens arealdel
• I planarbeidet skal det utredes status, muligheter og konsekvenser av følgende tema:
• løsninger for vann og avløp
• energibruk
• avfallshåndtering
• massehåndtering
• trafikk
• estetikk
• biologisk mangfold
• aktivitetstilbud
• næringsinteresser
• samfunnssikkerhet og beredskap
• Planprogram og varsel om oppstart av planarbeid høst 2008
• Planen ventes lagt ut til offentlig ettersyn i løpet av 1.halvår 2011
ArkivsakID 08/4075”
(Kilde Ringsaker kommune – se hjemmeside
http://www.ringsaker.kommune.no/getfile.php/1734650.1897.actypaubqs/Kdp_Fjellet_under+ar
beid.pdf)
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