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Reguleringsplan for Brumunddal travbane, endring etter forenklet prosess. Orientering om 
vedtak 

 
 
Endring av reguleringsplan for Brumunddal travbane ble vedtatt av kommunen i 
planutvalgsmøte 1. april 2020, PU-sak 025/20. 
  
Reguleringsplanen for Brumunddal travbane ble vedtatt i 2006. Reguleringsplanen viste et 
område nordvest for boligområdet som vegetasjonsskjerm mot landbruksområdet. Dette 
område er i dag dyrka mark og er på ca. 2,4 daa. Området er nå omregulert til 
landbruksformål, da det ikke er ønskelig å opparbeide vegetasjonsskjerm på arealet av 
hensyn til landbruksdrifta. Et mindre område i øst som ikke er dyrka mark, og som inkluderer 
en eksisterende sti, reguleres som del av friområdet.  
 
Den opprinnelige hensikten med å avsette området til vegetasjonsskjerm var å beskytte 
dyrka mark mot videre nedbygging samt å redusere ulemper for beboerne som kan 
forårsakes av landbruket, men ved en inkurie ble området for vegetasjonsskjerm lagt på 
dyrka mark, og ikke innenfor avsatt byggeområde. Det var derfor ikke ønskelig å 
gjennomføre planen slik den var regulert. 
 
Dette brevet sendes til berørte grunneiere innenfor planområdet, naboer, andre 
interessenter som har uttalt seg til planforslaget og offentlige instanser. Brevet gir bare en 
enkel orientering at reguleringsplanen er vedtatt. For fullstendig informasjon og innsyn i 
plandokumenter, se kunngjøring på www.ringsaker.kommune.no/arealplaner. Der finnes 
lenke videre til plankart, bestemmelser, beskrivelse, saksframlegg, vedtak og andre 
plandokumenter. 
 
Ta kontakt med saksbehandler dersom plandokumentene ønskes tilsendt eller dersom det er 
behov for veiledning i plandokumentene.  Saksbehandlers navn og telefonnummer finnes 
øverst til venstre på brevets forside.   
 
Planutvalgets vedtak kan påklages. Frist for klage er satt til 11. mai 2020.  Se vedlegg for mer 
informasjon om klage og eventuell rett til erstatning eller innløsning.  
 
 
 
 
 



   

Med hilsen 
 
 
Anne Gunn Kittelsrud 
Plansjef 
 

Tina Marie Østby 
      planrådgiver 
 
 
 
 
Brevet er godkjent elektronisk og sendes ut uten signatur. 
 
 Vedlegg: Informasjon om klagebehandling 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
 
Vedlegg med tilleggsinformasjon ved melding om vedtatt reguleringsendring 
 
Klage. Vedtaket av reguleringsplanen eller endring av denne kan påklages, jfr. plan- og 
bygningslovens § 1-9 og forvaltningslovens kapittel VI.  Eventuell klage må angi hvilket 
vedtak som påklages og hvilke endringer som ønskes i vedtaket det klages over. Grunnen for 
å klage bør også angis. Klager kan be om at vedtaket som er gjort, ikke må tillates iverksatt 
før klagefristen er ute eller klagen er avgjort.  
 
Ved eventuell klage, oppfordres det til  å sende inne klage med funksjonen «Gi 
tilbakemelding» i plandialog. Du finner lenke til den aktuelle saken i plandialog  via 
kunngjøringen på kommunens nettsider www.ringsaker.kommune.no/arealplaner. 
 
Klage kan også sendes i e-post eller brev til  Ringsaker kommune. Klage  i brev eller e-post 
merkes med arkivID  (ArkivID= det nummeret som står under “vår referanse” øverst på 
brevets forside.) 
 
Eventuelle klager  vil bli behandlet politisk i planutvalget. Dersom utvalget ikke finner grunn 
for å omgjøre vedtaket, vil kommunen oversende klagen til fylkesmannen for endelig 
avgjørelse.  
 
Innløsning eller erstatning. Grunneiere kan i visse tilfeller har rett til innløsning eller 
erstatning.  Krav om innløsning etter § 15-2 eller krav om erstatning etter § 15-3 må være 
framsatt overfor Ringsaker kommune innen 3 år. 
 
Veiledning. Ta kontakt med saksbehandler hvis du trenger informasjon eller veiledning.   
En part har med visse unntak rett til å gjøre seg kjent med dokumentene i saken og rett til 
veiledning om saksbehandlingsregler m.v.   
 
 
Forvaltningsloven: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1967-02-10 
Plan- og bygningsloven: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-27-71 
 
 
 
 

    

 
 

Kopi til:     
Postmottak Kart og byggesak     
Postmottak Landbruk     
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