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Referat fra oppstartsmøtet for Gutubakken Nord 
 

Plannavn: Gutubakken nord 

Arealplan-ID:  

Arkivsak-ID: 18/1498 

Møtedato: 20.6.2018 

 

Deltakere E-postadresse telefon 

Forslagstiller: 
Jan Tore Hemma, Brøttum almenning 
Plankonsulent: 
Hege Ingul, Areal+ 
Olav Talle, Areal+ 

 
jth@b-a.no 
 
hege.ingul@arealpluss.no 
olav.talle@arealpluss.no 

 
91 16 83 96 

Fra kommunen  
Anne Gunn Kittelsrud, plansjef 
Sigrid J. Langsjøvold, planrådgiver 

 
sjl@ringsaker.kommune.no 

 
62 33 51 13 

 
 
Tema som ble drøftet i møtet  
Som bakgrunn for oppstartsmøtet er det sendt inn et planinitiativ / mulighetsstudie utarbeidet av 
Areal+, datert 19.6.2018. Mulighetsstudien bygger på forprosjektet Brøttum almenning presenterte 
for planseksjonen i februar d.å., og kommunens tilbakemelding på denne (brev av 23.3.2018).   
 
Formålet med planen: Brøttum almenning ønsker å legge til rette for ny fritidsbebyggelse i områdene 
vest for Sjusjøvegen, langs Storkvanndalsvegen. Området utgjør en del av kommuneplanområdet FB 
10, heretter kalt Gutubakken nord. Arealet ligger mellom de utbygde hytteområdene Skulivangen-
Småsetra og Gutubakken (tidligere campingplass). Avstanden til Sjusjøen sentrum er ca. 1 km 
(luftlinje).  
 
Vesentlige interesser som berøres av planinitiativet: Arealet er ubebygd og består av skog- og 
myrområder som er lite brukt i friluftsammenheng i dag. Området utgjør et ‘pusterom’ i et relativt 
tett utbygd område, som strekker seg vestover fra Sjusjøvegen til kommunegrense Lillehammer. 
 
I kommuneplanens arealdel er øvre antall for fortetting med fritidsboliger angitt til 300 for hele 
området FB10. Området er under utbygging og det er oppgitt at pr. mars 2018 er utbyggingsreserven 
på 121 enheter. Begrensningene er relatert til kapasitet på vann- og avløpsanlegg, veger og øvrig 
infrastruktur, samt ønsket om å bevare en balanse mellom bruk og bevaring av areal/natur. 
Forslagsstiller har planer om høy arealutnyttelse i området og ønsker å øke antall enheter i forhold til 
gjeldende utbyggingsreserve. Dette krever i utgangspunktet avklaring gjennom revisjon av 
kommuneplanens arealdel. Gjennom reguleringsplanen må konsekvensene av en eventuell økt 
utnytting utredes grundig. I påvente av revisjon av kommuneplanen, kan det være aktuelt å vurdere 
å sette rekkefølgekrav for utbygging. 
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Forskrift om konsekvensutredninger: I forbindelse med kommuneplanens arealdel ble det utarbeidet 
en overordnet konsekvensvurdering for fortetting og utvidelse av området FB10 med et øvre antall 
hytter, som omtalt tidligere. Området ble tatt inn i kommuneplanens arealdel som område for 
fritidsbebyggelse med krav til områderegulering og evt. senere detaljregulering av delområder. Det 
er i tillegg krav om at det må settes av tilstrekkelig med arealer for naturområder, grønnstruktur, sti- 
og løypetraséer mv. Antall hytter må vurderes nærmere i planprosessen. Utbyggingen vil medføre 
økt trafikk og kapasitet i VA-anlegget må avklares.  
 
Med bakgrunn i framlagt, overordnet planskisse hvor eksisterende og framtidige tur-/ski-
/sykkelløyper, veger, bekker med buffersone, myrområder, friluftsområder og eksisterende 
byggeområder er sammenstilt samt avklaringer i møter, vurderer plansjefen at det ikke er aktuelt å 
utarbeide en områdeplan for området. Det kreves detaljreguleringsplan for utbyggingsområdet med 
tilgrensende friluftsområder. 
 
Tiltakets virkning på og tilpasning til landskap og omgivelser: Planområdet ligger i helling mot sør og 
vest. Det er svært mye myr i området.  Bebyggelsen planlegges plassert i områder med fastmark, 
men veger og traseer for vann og avløp vil delvis bli lagt på myr.  Dersom det skal gjøres inngrep som 
berører myr, forutsettes det at myras biologiske og hydrologiske funksjoner ivaretas i størst mulig 
grad. 
 
Det anbefales å gjøre helningsanalyse av byggeområdene og prosjektere teknisk infrastruktur og 
bebyggelse samtidig med utforming av reguleringsplanen, dette er spesielt viktig i bratte områder 
(helning < 1:6) for å unngå for store terrenginngrep. 
 
Planlagt bebyggelse, anlegg og andre tiltak: Bebyggelsen planlegges i hovedsak som tett/konsentrert, 
i form av rekkehus/tun med leiligheter, lavblokker og terrassebebyggelse.  
Terrassebebyggelse er ikke vanlig i Sjusjøområdet, det anbefales derfor at det legges fram 
illustrasjoner av slik bebyggelse i tillegg til øvrig planlagt bebyggelse. Areal+ lager skisser som 
illustrerer mulig bebyggelse i de enkelte delområdene. Illustrasjonene vil følge reguleringsplanen, 
men skal ikke være juridisk bindende. 
 
Plansjefen anbefaler maks høyde på bebyggelsen til 3 etasjer (med eventuelt unntak for 
terrassebygg), med henvisning til at dette er tillatt i andre byggeområder på Sjusjøen. 
 
Det bør planlegges for 1,5 p-plass pr. enhet.Parkering for områder med konsentrert bebyggelse bør 
legges i P-kjeller, men det kan også være aktuelt å samle parkering for andre deler av området.  For 
øvrig vises det til kommunens normer for parkering  
https://www.ringsaker.kommune.no/getfile.php/2773033.1897.yyxfvqdfxw/2014-09-
10+Parkering.pdf 
 
I planen bør en ta stilling til om boder skal integreres i hovedbygg, om det kan være aktuelt med 
samling av boder i fellesanlegg eller om det skal etableres et større, felles bygg for utleie av 
lagerplass. 
 
Infrastruktur:  I planen må det gjøres en vurdering av økning i trafikk og hvilke konsekvenser dette 
kan medføre. Det bør også gjøres en vurdering av evt. avbøtende tiltak. Det planlegges to nye 
hovedveger fra Storkvanndalsvegen inn i planområdet.   
For øvrig infrastruktur vises det til utbyggingsavtalene for tilknytning til vann og avløp og for bygging 
av gang- og sykkelveger, mellom kommunen og grunneierne i Ringsakerfjellet. 
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Det planlegges nye stier og løyper i og rundt planområdet, i tillegg til at en planlegger for god 
forbindelse med eksisterende sti- og løypenett.  I arbeidet med planlegging av nye aktivitetsområder, 
sti- og løypenett er det naturlig å samarbeide med Sjusjøen og omegn skiforening og velforeningene.  
 
Risiko og sårbarhet: Planen må inneholde beskrivelse av hvordan samfunnssikkerhet skal ivaretas, 
blant annet gjennom å forebygge risiko og sårbarhet.  
 
Utredninger: Forslagsstiller har utført en kartlegging av myrdybder i områder som danner grunnlag 
for planlagt plassering av bebyggelse.  
 
For andre aktuelle planfaglige tema, vises det til sjekkliste for planfaglige tema som følger vedlagt. 
 
 
Momenter til oppstartfase og leveranse av digitale plandata 
Oppstart av planarbeid 
Forslagstiller skal varsle oppstart av planarbeidet i form av avisannonse og brev til berørte parter og 
instanser med kopi til Ringsaker kommune. Varselet skal inneholde nødvendig informasjon om hva 
som planlegges. Kommunen ber om at planmaterialet/planforslaget oversendes kommunen for 
gjennomsyn og kvalitetssikring før varsel om oppstart gjøres.  
 
Varsling vil skje etter sommerferien.  Det er aktuelt med dialogmøter mellom forslagsstiller og 
kommunen underveis i planprosessen 
 
Varsling av rettighetshavere, berørte parter etc. 
Berører planen tinglyste rettigheter, jf. PBL § 12-8 om varsling av rettighetshavere: «..og så vidt mulig 
andre rettighetshavere i planområdet… skal når de blir direkte berørt, på hensiktsmessig måte 
underrettes om at planarbeid tas opp». 
 
Leveranse av digitale plandata 
Plandata leveres digitalt på gjeldende SOSI-format og skal følge kravene beskrevet i Kart- og 
planforskriften kapittel 3, Fremstilling av arealplan. Se Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og 
digitalt planregister på «Plankartsiden» https://www.regjeringen.no/nb/tema/plan-bygg-og-
eiendom/plan--og-bygningsloven/plan/veiledning-om-planlegging/ny-plankartside/id2361154/ 
 
Behandlingsgebyr 
Priser for behandling av private planforslag finnes her: 
https://www.ringsaker.kommune.no/cpclass/run/prisregulativ/dokument.php/prisreg1.html?gid=74.
00979102739a8d74c1b0d3ddfcbb46b8#pelid2123 
 
Veiledningsmateriale 
Veiledningsmateriale for utforming av planbeskrivelse, bestemmelser, kommunens gebyrregulativ og 
kommunens retningslinjer og bestemmelser finnes på kommunens nettsider: Lokale retningslinjer og 
bestemmelser 
 
 

https://www.regjeringen.no/nb/tema/plan-bygg-og-eiendom/plan--og-bygningsloven/plan/veiledning-om-planlegging/ny-plankartside/id2361154/
https://www.regjeringen.no/nb/tema/plan-bygg-og-eiendom/plan--og-bygningsloven/plan/veiledning-om-planlegging/ny-plankartside/id2361154/
https://www.ringsaker.kommune.no/cpclass/run/prisregulativ/dokument.php/prisreg1.html?gid=74.00979102739a8d74c1b0d3ddfcbb46b8#pelid2123
https://www.ringsaker.kommune.no/cpclass/run/prisregulativ/dokument.php/prisreg1.html?gid=74.00979102739a8d74c1b0d3ddfcbb46b8#pelid2123
http://www.ringsaker.kommune.no/lokale-retningslinjer-og-vedtekter.340915.no.html
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Med vennlig hilsen 
 
 

Anne Gunn Kittelsrud  
Plansjef  
  
 Sigrid Johanne Langsjøvold 
 planrådgiver 

 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 
 
Vedlegg 
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