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Sjusjøen Vel

HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN AV REGULERINGSPLAN FOR
KROKSJØLIA, SJUSJØEN
Planutvalget har i møte den 21. juni 2017, sak nr 07/17 vedtatt å legge forslag til
reguleringsplan for Kroksjølia ut til offentlig ettersyn, og sende forslaget på høring. Hensikten
er å gi alle som ønsker det mulighet til å komme med merknader til forslaget.
Planforslaget legger til rette for fortetting med ca. 1 dekar store sjøleiertomter for hytter med
strøm, vann og avløp. Kroksjølia er fra før bebygd med ca. 350 fritidsboliger, men området er
ikke tidligere regulert og arealbruken har til nå vært styrt gjennom reglene i kommuneplanens
arealdel. Store deler av området har strøm og det planlegges å tilrettelegge hele området for
tilknytning til offentlig vann og avløp. Rundt bebyggelsen er det avsatt store friluftsområder
der bl.a. skiløyper og stier går. I forslaget til plankart er det lagt inn 106 nye tomter på
fastmark. Veger og tekniske anlegg kan komme til å berøre en del myrområder. Rådmannen
har anbefalt at man tar stilling til endelig antall og plassering av tomter ved sluttbehandling av
planen. Det bes om tilbakemelding på dette i høringen.
Det ble avholdt åpent møte om saken 5. mai 2017 på Tingvang. Etter møtet og fram til d.d.
har både kommunen og plankonsulenten mottatt skriftlige innspill til planarbeidet. Disse
innspillene er hverken kommentert av forslagsstiller i oversendt materiale eller i kommunens
saksframlegg. Innspillene vil bli behandlet og vurdert av kommunen, som merknader ved
offentlig ettersyn av planforslaget. Det vil ikke være nødvendig å sende inn merknader på
nytt, dersom innspillene fortsatt er aktuelle.
Planforslagets saksdokumenter med planutvalgets behandling kan sees på kommunens
servicesenter i Brumunddal, biblioteket i Moelv og Brumunddal og på internettadressen
www.ringsaker.kommune.no/arealplaner . På nettsiden finner du lenke videre til Plandialog
hvor du kan se dokumentene i saken og gi tilbakemelding. Det oppfordres til å sende inn
uttalelser via plandialog. Det er også mulig å sende uttalelser i e-post eller brev til Ringsaker
kommune.
Ta kontakt med saksbehandler dersom plandokumentene ønskes tilsendt eller dersom det er
behov for veiledning i plandokumentene.
Frist for å komme med merknad til saken er 31. august 2017.

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

Etter høringen og det offentlige ettersynet vil innkomne uttalelser bli gjennomgått. Om
nødvendig vil justering av plankart og bestemmelser bli utført før endelig planforslag legges
fram for politisk behandling i planutvalget og kommunestyret.
Med hilsen

Anne Gunn Kittelsrud
Plansjef
Sigrid Johanne Langsjøvold
planrådgiver
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