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Møtereferat fra oppstartsmøte, Planinitiativ for Storgata 71, gnr. 380 bnr. 4. 
 

Plannavn: Storgata 71 (380/4) 

Arealplan-ID:  

Arkivsak-ID: 21/1352 

Møtedato: 22.03.2021 

Sted: Teams 

Referent: Kjersti Sollerud Meland 

 

Deltakere E-postadresse Mail 

Fra 
forslagstiller
:  

 

Knut Strandsnes 
Werner Forr Nystuen 
Geir Andersstuen 
Henri Auer 

knut@ersgaard.no 
werner@ersgaard.no 
geir@ersgaard.no 
henri@arealtek.no 

Fra 
kommunen: 
 

Anne Gunn Kittelsrud 
Elling Bollestad 
Kjersti Sollerud Meland 

anne.gunn.kittelsrud@ringsaker.kommune.no 
elling.bollestad@ringsaker.kommune.no 
kjme@ringsaker.kommune.no 
 

Kopi Are Guttorm Berg 
Thomas Bjørn Marschall 

are.guttorm.berg@ringsaker.kommune.no 
tbm@besseggenarkitekter.no 
 

 

Oppstartmøte ble gjennomført på bakgrunn av innsendt planinitiativ. Intensjonen med 

planforslaget er å regulere for økt utnyttelse av eiendom 380/4, Storgata 71.   

Innsendt planinitiativet viser blokkbebyggelse med parkering i kjeller. Planinititivet var 

fremmet på bakgrunn av de tilbakemeldinger forslagsstiller oppfattet at kommunen ga i 

forhåndskonferanse 24.9.2020.  

 

Det ble avdekket i møtet, at kommunens tilbakemeldinger fra forhåndskonferansen, måtte 

være feiltolket. Kommunen var positiv til foreslåtte skisseprosjekt, lagt fram i 

forhåndskonferansen, vår ref 20/5161-3, men  ba om at det ble vurdert parkering i kjeller, og 

at dersom parkering ble lagt i kjeller, kunne tomta bygges med høyere utnyttelse. Det ble i 

tillegg påpekt at tomta var støyutsatt, at den ligger innenfor konsesjonsområde for 

fjernvarme, og at det må hensynstas at det skal bygges gs-veg med fortau langs Storgata.   
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Planinitiativet som legger til grunn blokkbebyggelse og parkering i kjeller vurderes av 

kommunen å være et dårligere boligprosjekt enn det som opprinnelig ble foreslått. Det er i 

ikke tilpasset omkringliggende bebyggelse og øvrige forhold på stedet.  Det ser bl.a ut til at 

prosjektet ikke hensyntar arealbeslag som følge av gs- veg. Det er heller ikke hensiktsmessig 

å legge leke- og oppholdsareal i rød støy sone.  

 

Kommunen er skeptisk til blokkbebyggelse, og ønsker en utbygging som i større grad 

tilpasses småhuskarakteren i området, men utformes mer konsentrert med høyere 

utnyttelse som skissert ved forhåndskonferansen. Ved å legge til rette for parkering i kjeller 

kan større deler av tomta utnyttes til uteopphold og lek. 

 

Deler av tomta ut mot Storgata ligger i rød støysone, resten av eiendommen ligger i gul 

støysone. Det må ses nærmere på hvordan boligbebyggelse og uteoppholdsarealer er tenkt 

ivaretatt i forhold til støy.  

 

Tidlige skisser viste tre fire-mannsboliger med avkjørsel til Storgata. Reguleringsplan for g/s-

veg medfører at avkjørsel fra Storgata stenges og ny avkjørsel må opparbeides fra sør. Ny 

avkjørsel er innarbeidet i planinitiativet. 

 

Tiltakshaver ser at de kan ha feiltolket kommunes tilbakemeldinger fra forhåndskonferansen 

ved å endre konsept fra småhus til blokkbebyggelse med parkering i kjeller. Men påpeker at 

det ikke er økonomisk forsvarlig med småhusutbygging med parkering i kjeller. På bakgrunn 

av tilbakemeldinger i oppstartsmøtet ønsker tiltakshaver å gå videre med et konseptet med 

konsentrert småhusbebyggelse, men med flate-parkering. De vil utarbeide nye skisser og be 

om et arbeidsmøte med kommunen før det fremmes et revidert planinitiativ. 

 

Tiltakshaver ber kommunen oversende et notat med momenter som må vurderes og 

ivaretas ved regulering av tomta (Se vedlegg). 

  

Vedlegg;  

 Notat med innspill til tema som må avklares gjennom planprosessen. 

 Det er i forbindelse med reguleringsplan for g/s-vegen langs Storgata utarbeidet 

støyrapport. Reguleringsplanen legger opp til en reduksjon i fartsgrensen fra 60 til 40 

km i timen på strekningen forbi Storgata 71. 

 
 
Med hilsen 
 
 
Anne Gunn Kittelsrud 
Plansjef 
 

Kjersti Sollerud Meland 
Planrådgiver 

 
Dokumentet er godkjent elektronisk. 



   

    
Are Guttorm Berg         
Elling Bollestad  Furnesvegen 28 2381 BRUMUNDDAL 

 


	Sbr_Navn
	Sdo_DokDato
	Sas_ArkivSakID
	Sdo_DokNr
	Sbr_Tlf
	Sdo_SvarPaaDokDato
	Sdm_AMReferanse
	Sgr_Beskrivelse
	Spg_Beskrivelse
	Sdm_AMNavn
	Sdm_AMAdr
	Sdm_AMAdr2
	Sdm_AMPostNr
	Sdm_AMPoststed
	Sdo_Tittel
	Sdo_Tittel2
	SoaLdr_Navn
	SoaLdr_Tittel
	Sbr_Navn____1
	Sbr_Tittel
	TblKopitil__Sdk_Navn___1___1
	TblKopitil__Sdk_referanse___1___2
	TblKopitil__Sdk_Adr___1___3
	TblKopitil__Sdk_Postnr___1___4
	TblKopitil__Sdk_Poststed___1___5
	TblKopitil__Sdk_Navn___2___1
	TblKopitil__Sdk_referanse___2___2
	TblKopitil__Sdk_Adr___2___3
	TblKopitil__Sdk_Postnr___2___4
	TblKopitil__Sdk_Poststed___2___5

