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Hei!
Som avtalt oversendes reguleringsplan for Mjøsa ferie- og fritidssenter til gjennomsyn.
Vedlagt oversendes:
 Plankart
 Planbestemmelser
 Planbeskrivelse

Ringsaker kommune har i dag 2019-07-03 gitt innspill til foreløpig planforslag på at tiltakshaver bør
sikre:
1. Buffersone mot planområdet i sør og vest
2. Grønnstruktur mellom campingområdet og Steig
Innspillet er vist i illustrasjonen under:

Arbeidet med overordnet grønnstruktur og flomveger har gjort sitt til at grønnstrukturen tar mer
areal enn først beregnet.
Etter en vurdering av helheten ser vi at dersom buffersonen skal legges på innsiden av plangrensen
vil dette medføre at områdene BUH4-8 vil reduseres betraktelig og at områdene blir så smale at
tiltakshaver ikke får realisert skoghyttene slik intensjonen er fremmet i planenforslaget.
Tiltakshaver vil derfor gå i dialog med grunneiere for å se på muligheten for at plangrensen kan
utvides slik at buffersonen kan sikres i LNF området. Det er viktig å få til en funksjonell bredde på
grøntsonen som hindrer vindfall.

Innspillene fra Ringsaker kommune tas til etterretning og løsningene vil innarbeides i planforslaget
før endelig innsendelse i august.
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