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Underretning om vedtatt plan for Rundkjøring i
Strandsagvegen/Ringsakervegen/Fabrikkvegen - endring
Endring av reguleringsplan for framtidig rundkjøringsløsning ble vedtatt av planutvalget 7. april 2021
sak 34/21.
Hovedtema for endringen er mindre endringer i plassering av rundkjøringen og i detaljer for
gjennomføring. Endringene er nærmere beskrevet i saksutredning og i planbeskrivelsen for
endringsforslaget. Hovedprinsippene for rundkjøring med omkringliggende fortau og sykkelveger
videreføres.
Vedlagt følger de to dokumentene som er vedtatt med juridisk bindende virkning;
reguleringsbestemmelser i hht vedtak samt plankart for endringsområder.
For fullstendig informasjon og innsyn i plandokumenter, se kunngjøring på
www.ringsaker.kommune.no/arealplaner. Der finnes lenke videre til saksinnsyn og innsyn i
arealerplaner.no.
Kommunestyrets vedtak kan påklages. Klagefrist er satt til 4. mai 2021.
Informasjon om klagerett rettigheter for erstatning og innløsning, samt veiledning dersom det er
aktuelt å klage, følger på slutten av brevet. Ved eventuell klage må den sendes skriftlig i brev eller epost til Ringsaker kommune innen angitt frist.
Ta kontakt med saksbehandler hvis du trenger informasjon eller veiledning i plandokumentene.

Med vennlig hilsen

Anne Gunn Kittelsrud
Plansjef
Johanne Aasnæs Sørum
Planrådgiver
Brevet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.
Kopi til:
Postmottak Kart og byggesak
Postmottak Teknisk drift

Postadresse:
Postboks 13
2381 BRUMUNDDAL
Epost: postmottak@ringsaker.kommune.no

Kontoradresse:
Brugata 2
2381 BRUMUNDDAL

Telefon: 62 33 50 00
Facebook: ringsakerkommune
Organisasjonsnummer: 864 950 582
Nett: ringsaker.kommune.no / ringsaker.no

Veiledning
Dette brevet sendes til grunneiere innenfor planområdet, naboer, andre interessenter som har uttalt
seg til planforslaget og offentlige instanser. Brevet gir bare en enkel orientering at reguleringsplanen
er vedtatt. Det er derfor viktig å se på kunngjøringen på kommunens nettsider for å få full
informasjon.
Klagerett
Kommunens vedtak etter plan- og bygningsloven kan påklages til fylkesmannen av part eller andre
med rettslig klageinteresse, jfr. plan- og bygningsloven § 1-9 og forvaltningsloven kap VI.
Eventuell klage må angi hvilket vedtak som påklages og hvilke endringer som ønskes. Klagen bør
begrunnes. Klager kan be om at vedtaket som er gjort, ikke må tillates iverksatt før klagefristen er ute
eller klagen er avgjort.
Klagefristen er tre uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket kom frem til vedkommende part.
Klagen fremsettes skriftlig. Muntlig klage kan fremsettes ved at erklæringen settes opp skriftlig av
vedkommende forvaltningsorgan. Såkalt foreløpig klage (klage uten begrunnelse) må avsendes innen
klagefristen, og en begrunnelse/begrunnet klage må ettersendes uten ugrunnet opphold/før klagen
tas til behandling.
Ved eventuell klage oppfordres det til å sende inne klage med funksjonen «Gi tilbakemelding» i
Planinnsyn. Lenke til den aktuelle saken finnes i Planinnsyn via kunngjøringen på kommunens
nettsider www.ringsaker.kommune.no/arealplaner. Klage kan også sendes i e-post eller brev til
Ringsaker kommune.
Eventuelle klager vil bli behandlet politisk i planutvalget. Dersom utvalget ikke finner grunn for å
omgjøre vedtaket, vil kommunen oversende klagen til fylkesmannen for endelig avgjørelse.
Innløsning eller erstatning
Grunneiere kan i visse tilfeller har rett til innløsning eller erstatning. Krav om innløsning etter plan- og
bygningsloven § 15-2 eller krav om erstatning etter § 15-3 må være framsatt overfor Ringsaker
kommune innen 3 år.
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