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Reguleringsplan for Gruva, Moelv - varsel om offentlig ettersyn og høring
Planutvalget i Ringsaker kommune har i møte 23.10.2019, sak 071/19, vedtatt å legge forslag til
reguleringsplan for Gruva ut til offentlig ettersyn, og sende forslaget på høring. Hensikten er å gi alle
som ønsker det muligheten til å komme med merknader til forslaget.
Kort om planens formål og innhold: Planområdet er lokalisert langs Åsmarkvegen like nord for
Moelv sentrum. Reguleringen er en endring av gjeldende reguleringsplan for Gruva, vedtatt
09.03.2015, og omfatter i hovedtrekk eiendom gnr. 375 bnr. 52 innenfor planområdet. Hensikten
med endringen er å omregulere deler av området til forretningsformål for å legge til rette for
etablering av dagligvarehandel og noe nærservice ut mot Åsmarkvegen. Deler av området (BK2 og
BK3) er under utbygging, men disse delfeltene blir ikke berørt av endringen.
Til opplysning: Dette brevet er bare en enkel orientering om at planforslaget er lagt ut til offentlig
ettersyn.
For mer informasjon og innsyn i plandokumenter, se fullstendig kunngjøring på
www.ringsaker.kommune.no/arealplaner . Der finner du lenke videre til planinnsyn hvor du kan se
alle dokumentene i saken. Det oppfordres videre til å gi eventuelle tilbakemeldinger/uttalelser via
funksjon i planinnsynsløsningen. Det er også mulig å sende uttalelser i e-post eller brev til Ringsaker
kommune.
HØRINGSFRIST: 14.desember.
Ta kontakt med saksbehandler dersom plandokumentene ønskes tilsendt eller dersom det er behov
for veiledning i plandokumentene.
Etter høring og offentlig ettersyn vil innkomne uttalelser bli gjennomgått. Om nødvendig vil
justeringer av plankart og bestemmelser bli utført før endelig planforslag legges frem for politisk
behandling i planutvalget og sluttbehandling i kommunestyret.
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