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VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLAN FOR FJØSSYSTEMER,
RINGEBU KOMMUNE
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles oppstart av planarbeid av reguleringsplan for
Fjøssytemer, Ringebu kommune. Planarbeidet utføres av Areal+ AS i samarbeid Fjøssystemer AS

HENSIKT
Hensikten med planen er å utarbeide detaljreguleringsplan utvidelse av Fjøssystemer sine industrilokaler på
Sør Fåvang, Ringebu kommune.
Dagens industrilokaler er blitt for små, og for å møte behovet ønsker Fjøssystemer å utvide sine lokaler.
Utvidelsen vil sikre 40 arbeidsplasser i kommunen. I tillegg er det behov for større areal for lossing og
lasting av trailere, som i dag er alt for dårlige fasiliteter for.
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Lillehammer 09.05.2019

Planarbeidet vil ha stort fokus på omdisponering av jordbruksarealer og se på flere alternative muligheter
for å erstatte den dyrka jorda. Det er ca. 3 daa som må omdisponeres for at Fjøssystemer skal få realisere
sin utvidelse. Samtidig vil planarbeidet se på de positive virkningene av næringsutvikling i Sør-Fåvang.
I tillegg er Ringebu kommune i gang med å etablere et renseanlegg på den dyrka marka. Ringebu kommune
har skilt fra eiendom 157/68 og omdisponert ca. 0,6 daa dyrket mark. Dette arealet blir innlemmet i
planarbeidet.
Viktige temaer i planprosessen:
- Omdisponering av dyrket mark
- Nydyrking
- Næringsliv i distriktene
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Side. 2

PLANOMRÅDET
Planområdet befinner seg i Sør Fåvang, ved E6. Plasseringen er ideell da det er kort veg til
hovedveisystemet for å frakte varer ut til kundene. Plasseringen gir også minimal med kjøring av tunge
kjøretøy på smale veier.

Side. 3

PLANGRUNNLAGET
Kommuneplan for Ringebu
Området er avsatt til LNFR i kommuneplanen for Ringebu.

Utsnitt av kommuneplanens arealdel. Planavgrensning markert med stiplet sort.
Området er ikke detaljregulert tidligere.

Side. 4

PLANPROSESS OG MEDVIRKNING
Kommunen har vurdert at planen ikke utløser krav om planprogram, men omdisponering av jordbruksareal
skal konsekvensutredes.
Kommentarer eller innspill sendes skriftlig til Areal+ AS v/Andreas Lindheim
andreas.lindheim@arealpluss.no ev. pr post: Storgata 64 A, 2609 Lillehammer. Kopi sendes Ringebu
kommune: post@ringebu.kommune.no. Mottatte uttalelser/bemerkninger vil bli vurdert og eventuelt
innarbeidet i planforslaget. Frist for uttalelser til planarbeidet er 28.06-2019.
Mottatte uttalelser/bemerkninger vil bli vurdert og eventuelt innarbeidet i planforslaget.
Det vil deretter bli utarbeidet et komplett planforslag.
Når planforslag er sendt kommunen for behandling vil administrasjonen legge det fram for vedtak i Utvalg
for plan og teknisk. Utvalget vil deretter legge planen ut til offentlig ettersyn i minimum 6 uker. Det vil også
da være anledning til å komme med merknader til reguleringsplanen og innholdet i denne. Kommunen og
forslagsstiller vil ta stilling til alle innkomne merknader etter offentlig ettersyn før det fattes endelig vedtak
i saken.
Vi tar forbehold at dersom planprosessen avdekker behov for ytterligere endringer blir disse vurdert
innarbeidet i reguleringsplanen før / under kommunens behandling av saken.
Kart, gjeldende reguleringsbestemmelser og andre dokumenter er tilgjengelig på www.arealpluss.no

Med vennlig hilsen
(sign.)
Andreas Lindheim
Arealplanlegger
Tlf: 908 54 692
andreas@arealpluss.no

Vedlegg:

Situasjonskart med planavgrensning
Planinitiativ (på nett)
Referat fra oppstartsmøte (på nett)

