RINGSAKER KOMMUNE
Postboks 13
2381 BRUMUNDDAL
Sendes også til:
Berørte grunneiere i planområdet
Offentlige myndigheter ihht plan- og
bygningsloven

Behandlende enhet:

Saksbehandler/telefon:

Vår referanse:

Region øst

Gyda Austin / 61271458

19/60394-5

Deres referanse:

Vår dato:
09.10.2019

Oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for gang- og sykkelveg langs
Storgata i Moelv.
Reguleringsplan:
I samsvar med i plan- og bygningsloven §§ 3-7 og 12-8 kunngjøres det at Statens vegvesen starter
arbeid med reguleringsplan for gang- og sykkelveg/utvidet fortau langs fv. 213 Storgata i Moelv,
på strekningen fra Storgata 90 til Pinnerudvegen.
Forslag til trasè for gang-/sykkelvegen er at den videreføres langs vestsida av Storgata og nordover til
Jensstuvegen. Her krysser vi over Storgata og fortsetter videre nordover langs østsida av vegen, fram
til Pinnerudvegen.
Foreslått tiltak er å utvide dagens fortau, med adskilte felt for syklende og gående. Mye av arealet
som går med til dette, ligger på grunn som tilhører Hedmark fylkeskommune. Det kan i tillegg bli
aktuelt å erverve noe areal fra grunneierne langs vegen. Det vil i så fall inngås avtale med hver enkelt
om erstatning.
Innspill til planarbeidet:
Formålet med varsel om oppstart av reguleringsplan, er å informere om tiltaket og få innspill til
planleggingen tidlig i prosessen. Vedlagt dette brevet følger et kart som viser arealet som kan bli
omfattet av reguleringsplanen. Det betyr ikke at det blir endringer innenfor hele det viste området.
Det blir åpen kontordag i Biblioteket Moelv, Åsmarkvn. 3, mandag 11. november, mellom
kl. 15 til 18.
Her vil Ringsaker kommune og Statens vegvesen være til stede for å informere om planleggingen.
Og det blir anledning til å stille spørsmål og komme med innspill.

Postadresse

Telefon: 22 07 30 00

Statens vegvesen
Region øst

firmapost-ost@vegvesen.no

Postboks 1010 Nordre Ål
2605 LILLEHAMMER

Kontoradresse

Fakturaadresse

Parkgata 81

Statens vegvesen

2317 HAMAR

Regnskap
Postboks 702

Org.nr: 971032081

9815 Vadsø

2

Høring:
Forslag til reguleringsplan vil senere bli lagt ut til offentlig ettersyn og det blir da mulig å komme med
merknader til den. Høringen blir kunngjort i avisene og adressatene til dette brevet vil få planforslaget
tilsendt.
Etter høringsfristens utløp vil vi behandle innkomne merknader og ev. endre planen, før den sendes til
Ringsaker kommune for sluttbehandling i kommunestyret.
Forslag og innspill til planarbeidet merkes ‘Fv. 213 gang- og sykkelveg Storgata, Moelv’ sendes
skriftlig til:
Statens vegvesen, region øst
Pb 1010
2605 Lillehammer
Eller til: firmapost-ost@vegvesen.no
Frist for å komme med innspill ved varsel om oppstart er 18.11.2019.
For spørsmål til planarbeidet kan du kontakte:
Gyda Austin – gyda.austin@vegvesen.no / tlf. 61 27 14 58 (47 62 92 48)
Leiv Roar Østerhagen – leiv.osterhagen@vegvesen.no
Undersøkelser:
I løpet av planleggingen skal det også avklares om det er kulturminner og forhold knyttet til naturmiljø
som kan bli berørt av tiltaket. Hjemmel for dette er i Kulturminneloven, Lov om naturmangfold og
Plan- og bygningsloven.
Med hilsen
Gyda Austin
planleggingsleder
Vedlegg: Kartutsnitt over planområdet
Sendes også til:
- Berørte grunneiere i planområdet
- Fylkesmannen i Innlandet – fminpost@fylkesmannen.no
- Hedmark fylkeskommune, samferdsel, kulturminner, plan – postmottak@hedmark.org
- NVE Region øst – ro@nve.no
- Eidsiva Nett – firmapost@eidsivanett.no
- Telenor AS, Servicesenteret for nettutbygging – kabelnett@telenor.no
- Hedmark Trafikk FKF – post@hedmark-trafikk.no
- Moelv handelsstand – marked@moelvhandelsstand.no
- Ringsaker kommune, planseksjonen – postmottak@ringsaker.kommune.no
- Eldrerådet i Ringsaker – postmottak@ringsaker.kommune.no
- Funksjonshemmedes råd i Ringsaker - postmottak@ringsaker.kommune.no
- Barnerepresentanten i Ringsaker, RE-kultur og fritid v/Asle Berteig postmottak@ringsaker.kommune.no
Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.

