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Til adressater ifølge liste 
 
 

Deres ref.: 
 

Vår ref.: 
2021/xxx -1728/hma 

Sted: 
Elverum 

Dato: 
07.05.2021 

 
 

Varsel om oppstart av detaljregulering for Storgata 71 i Ringsaker kommune 

På vegne av tiltakshaver Ersgaard AS varsles det i henhold til plan- og bygningsloven §12-8 oppstart 
av detaljregulering for Storgata 71. Planområdet ligger langs fv.213, Storgata, nord for Moelv 
sentrum, og består av gbnr. 380/4 og deler av 380/38. Hensikten med planen er å legge til rette for 
fortetting i form av firemannsboliger med grøntområder og tilhørende teknisk infrastruktur på gbnr: 
380/4. Planen fremmes som en privat reguleringsplan hvor Besseggen Arkitekter AS og Arealtek AS er 
engasjert til å utarbeide planen. 

 
Figur 1. Forslag til planavgrensning, består av gbnr. 380/4 og deler av 380/38. Kilde: Arealtek AS. 
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Eiendommen Gnr/Bnr: 380/4 ønskes regulert til boligformål i form av 2 stk firemannsboliger med 
tilhørende infrastruktur. Eiendommen er per i dag bestående av en enebolig med garasje. Disse er 
planlagt revet. Eiendommen er regulert til boligformål. Planområde er ca. 3,4 daa.  

 
Figur 2. Forslag til utforming. Kilde: Besseggen Arkitekter AS. 

 

 
Figur 3. Forslag til utforming. Kilde: Besseggen Arkitekter AS. 
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Området er i kommuneplan for Ringsaker (2014-2025), vedtatt 10.09.2014 avsatt til boligbebyggelse 
og tjenesteyting og ligger innenfor hensynssone støy (H290). 
 
Eiendommen er regulert i plan «Moelv», plan-ID: 1953122910287, vedtatt 29.12.1953. Eiendommen 
er avsatt til «boligstrøk, Åpen villamessig bebyggelse». Deler av eiendommen gnr./bnr.: 380/4 er 
regulert i plan «FV 213 STORGATA, SKOGVEGEN-PINNERUDVEGEN», plan-ID: 2019070938, vedtatt 
21.04.2021. 

 
Figur 4. Forslag til utforming. Kilde: Besseggen Arkitekter AS. 
 
Det er foretatt en vurdering av planforslaget etter bestemmelsene i KU-forskriften.  
Planens virkning på miljø og samfunn anses ikke å være til vesentlig ulempe eller utløse krav om 
konsekvensutredning, jfr. forskrift om konsekvensutredning §§1, 6 og 8.  
 
Planinitiativ og referat fra oppstartsmøte med kommunen er tilgjengelig på www.arealtek.no og på 

kommunens nettside www.ringsaker.kommune.no.  

Det ble avholdt forhåndskonferanse 24.9.2020, kommunens tilbakemeldinger fra 

forhåndskonferansen, ble feiltolket. Prosjektet ble revidert fra 3 stk firemannsboliger til 

blokkbebyggelse med parkering i kjeller. Planinitiativet var fremmet på bakgrunn av de 

tilbakemeldinger forslagsstiller oppfattet at kommunen ga i forhåndskonferanse. Kommunen er 

http://www.arealtek.no/
http://www.ringsaker.kommune.no/
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skeptisk til blokkbebyggelse, og ønsker en utbygging som i større grad tilpasses småhuskarakteren i 

området. Etter oppstartsmøte ble eiendommen omprosjektert til 2stk firemannsboliger. Og det ble 

laget et nytt planinitiativ. Kommunen er positiv til skissert prosjekt. Prosjektet er mer tilpasset 

omkringliggende bebyggelse og øvrige forhold på stedet. 

Spørsmål og innspill til planarbeidet kan rettes til: Arealtek AS v/Henri Auer, Elvarheimgt. 10B, 2408 

Elverum, henri@arealtek.no, mobil: 459 19 853  

Det planlegges med 1. gangs behandling i formannskapet høsten 2021. Frist for å komme med 

merknader til oppstartsvarselet er 04.06.2021. Det vil også bli anledning til å komme med merknader 

til planforslaget i forbindelse med offentlig høring. 

Vennlig hilsen 
Arealtek AS 
 
Henri Auer 
arealplanlegger 
Tlf: 459 19 853 
 
Adresseliste 

Statens vegvesen firmapost@vegvesen.no  

Statsforvalteren i Innlandet sfinpost@statsforvalteren.no  

Innlandet fylkeskommune post@innlandetfylke.no  

Elvia AS firmapost@elvia.no 

Samfunnsmedisinsk enhet for 
Hamarregionen postmottak@hamar.kommune.no  

Ringsaker kommune  postmottak@ringsaker.kommune.no  

Eldrerådet i Ringsaker                   postmottak@ringsaker.kommune.no  

Funksjonshemmedes råd i Ringsaker postmottak@ringsaker.kommune.no  

Barnerepresentanten i Ringsaker                 postmottak.kultur@ringsaker.kommune.no  

Eidsiva Bioenergi AS    firmapost@eidsivaenergi.no  

Sirkula post@sirkula.no  

Hias IKS post@hias.no  

 
 
Grunneiere, naboer og gjenboere 
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