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Ringsaker kommune  

Planavdelingen                                                                                                            Moelv, 02.07.2020 

  

Vår saksbehandler:  vår ref.: deres ref.: 

Line I. Danielsen/Helle Flesjå 

 

Søknad om mindre endring av reguleringsplan for Øvre Birkebeinerbakken, 
Plan-ID 2013120830 
 

 
Figur 1: Bildet er tatt på en av tomtene som søkes endret i denne søknaden. 

 
Det vises til plan- og bygningsloven §12-14, andre ledd. MjøsPlan AS foreslår på vegne av Brøttum 
Almenning en mindre endring av reguleringsplan for Øvre Birkebeinerbakken i Ringsaker 
kommune. Det vises også til møtet mellom Brøttum Almenning og Ringsaker kommune 
24.10.2019 hvor problematikken ble gjennomgått og det ble enighet om at det med nærmere 
dokumentasjon kunne søkes om reguleringsendring for 5 tomter. 
 
Bakgrunn for søknad: 
 
Det er tidligere blitt behandlet og godkjent dispensasjonssøknader som omhandler at total 
utnytting av tomt oppføres som samlet bebyggelse. Nedenfor i tabell 1 vises ett utdrag av 
kommunens godkjente dispensasjonssaker hvor det dreier seg om dette temaet.  
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Tabell 1: Godkjente dispensasjonssaker (hentet fra karttjenesten kommunekart.com).   

Vedtaksdato Saksnr / 
sekvenser 

Dispensasjons-
type 

Beskrivelse av 
dispensasjon 

Formål/ 
hensynssone det 
dispenseres fra 

Tiltaksty
pe 

30.06.2015 2015/3353 Bestemmelser 
regulerings- / 
bebyggelsesplan 

Økt bruksareal på 
selve hytta, men 
innenfor tomtens 
utnyttelse 

Maks areal pr. 
bygg 

Nybygg 

24.01.2017 2016/7435 Bestemmelser 
regulerings- / 
bebyggelsesplan 

Uthus og hytte 
bygges som 1 
bygg 

Bestemmelser om 
at uthus skal være 
frittstående 

Nybygg 

18.08.2017 2017/3524 Bestemmelser 
regulerings- / 
bebyggelsesplan 

Totalt BRA tillatt i 
1 bygg 

BRA i hovedbygg 
mere enn 130 m2  

Nybygg 

12.05.2018 2018/2296 Regulerings- / 
bebyggelsesplan 

Oppføring av ny 
hytte med 
bruksareal (BRA) 
147 m2  

Bestemmelser i 
reg.plan om 
maks. 125m2. 
Kommuneplan gir 
mulighet for inntil 
150 m2 

Nybygg 

03.10.2019 2019/5053 Bestemmelser 
regulerings- / 
bebyggelsesplan 

Hytte og anneks 
bygges som en 
enhet på til 
sammen 100 m2 
BRA.  

Reguleringsplane
ns bestemmelse 
var for hytte på 
inntil 70m2 og 
anneks på inntil 
30 m2 hver for 
seg.  

Nybygg 

 
 
Ved en reell kontroll (innmåling av eksisterende terreng) tyder det på at vedtatte 
reguleringsbestemmelser/kategorisering av tomtene er unødig strengt behandlet for enkelte 
tomter. For de fem tomtene dette gjelder innenfor planområdet er det gjort nærmere 
undersøkelser om tillatt utnytting i reguleringsplanen er hensiktsmessig med tanke på god 
utnyttelse av tomtene og terrenginngrep. Det er ønskelig å legge til rette for at utvendig 
bod/tilbygg og hytte kan bygges sammenhengende der det er mulig. Det er mer praktisk for 
beboere at bebyggelse ligger nært hverandre og det forenkler arbeid med snømåking og 
vedlikehold. Det er derfor her tatt utgangspunkt i en grunnflate på 130 m2 som i kategori B i 
planens bestemmelser i tillegg til planert terreng rundt bebyggelsen på 1,8 meter ut fra 
husveggene. Dette gjelder følgende tomter: nr. 40 (gbnr. 814/329), 47 (gbnr. 814/336), 49 (gbnr. 
814/338), 54 (gbnr. 814/344) og 65 (gbnr. 814/354). Det gjort innmåling av eksisterende terreng 
for å undersøke den faktiske helningen på enkelttomtene. Innmålingene viser at disse tomtene 
kan bebygges med sammenhengende bebyggelse 130 m2 BRA uten å overskride tillatt 
terrenginngrep med skjæring/fylling 1,5 meter.  
 
Kriteriene for å behandle søknaden som en «mindre endring» er at: endringen i liten grad vil 
påvirke gjennomføringen av planen for øvrig, og ikke gå ut over hovedrammene i planen og heller 
ikke berøre hensynet til viktige natur- og friluftsinteresser. Endringen forholder seg til størrelse på 
tomter, areal til veg og andre formål i gjeldende reguleringsplan. Natur- og friluftsinteresser er 
allerede vurdert i reguleringsplanen, i og med at det ikke søkes om endring av formål eller 
grenser. Endringen medfører heller ikke endring i antallet enheter og således ikke endrede 
trafikkforhold eller behov for økt kapasitet på teknisk infrastruktur. 
 
Hensynet bak de differensierte bestemmelsene i reguleringsplanen er «å sikre at både veinett, 
tomtegrenser og fritidsbebyggelse samt anneks/uthus er tilpasset terrenget slik at store 
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terrenginngrep unngås» jf. planbeskrivelsen s. 10. Innmålingene av faktisk terreng viser at de 
foreslåtte endringene kan tillates uten at hensynet til terrenginngrep i gjeldende plan settes til 
side, og at disse sannsynligvis ville blitt kategorisert som tomter i kategori A eller B dersom 
terrenget hadde blitt innmålt når reguleringsplanen ble utarbeidet.  

 
Forslag til endring: 

At tomtene 40, 47, 49, 115 og 65 kan regnes som tomter i kategori B og at bebyggelsen kan 

være sammenhengende eller oppdelt.  

Tomt Kategori i gjeldende plan Vår anbefaling 

40 F B 

47 F B 

49 E B  

115 D  B  

65 E B 

 

 

1.3.1 Maksimal tomteutnyttelse 130 m2 BRA/150 m2 BYA. Det kan tillates 1 uthus og 1 anneks, hver 

på inntil 30 m2 BRA. Bebyggelsen kan være sammenhengende eller oppdelt. 

 

Illustrasjoner og snitt:  

Tomt 40 gbnr. 814/329: 

Denne tomten har adkomst fra KV8 i sør. På omkringliggende tomter er det per dags dato 

kun tomt 39 gbnr. 814/327 i øst som det er gitt tillatelse til tiltak på. Det ligger et belte med 

friluftsformål mellom tomt 40 og tomt 39. I illustrasjonen er det vist adkomst som går 

nordover inn på tomten og svinger vestover med parkeringsplass i enden. Dette kan løses 

annerledes, f.eks. med innkjøring rett nord på siden av bebyggelse, og evt. en snumulighet 

foran hytta. Gjennomsnittlig fylling er 0,9 m, gjennomsnittlig skjæring er 0,922 m.  

 

 

Figur 2: Venstre: Gjeldende plankart. Høyre: forslag til endring 
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Figur 3: Situasjonsplanen til venstre og snittene viser et forslag til plassering, innkjøring og parkering.  
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Tomt 47 gbnr. 814/336  

Tomten har adkomst fra regulert snuplass i sør-østre hjørne av tomten. Et alternativ er 

adkomst fra nord fra KV10 da det ikke er regulert avkjørselspiler i plankartet. Det er 

betraktelig brattere i nord, så en adkomst derfra må evt. prosjekteres for å se om det er 

mulig å få til en god løsning. Parkeringsareal foran hytta kan være forstyrrende for utsikt og 

uteoppholdsareal når det ligger foran, men det gir en god adkomst fra parkering til hytta 

med kun 1 m høydeforskjell. Gjennomsnittlig fylling er 1,3 m, og gjennomsnittlig skjæring er.  

 

Figur 5: Her er det rom for 
justering av plassering og 
adkomst, i og med at det er 
romslig mot byggegrensene 
i alle retninger. Hva som er 
den beste adkomsten her 
må vurderes i byggesak når 
en spesifikk hyttetype 
foreligger.  

Figur 4: Venstre: 
Gjeldende plankart. 
Høyre: forslag til 
endring. 
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Tomt 49 gbnr. 814/338: 

For denne tomten er det en tiltakshaver som vurderer en spesifikk hytte, derfor er denne 

modellen vist konkret i illustrert situasjonsplan/snitt. Tomtene nord for denne har lignende 

bebyggelse. Tomten har innkjøring fra nord-øst, bebyggelsen må derfor plasseres sør for 

denne. For å få plass til to parkeringsplasser med tilfredsstillende helling på innkjøring er det 

illustrert parkering litt mot vest på tomten, og med gangveg videre ned til bebyggelsen. 

Dersom man kan få særskilt samtykke fra nabo kan bebyggelsen plasseres enda lengre sør 

som vil medføre mindre behov for terrenginngrep. Her er gjennomsnittlig fylling 1,3 m, og 

gjennomsnittlig skjæring er 1 m for bebyggelsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7: Det foreslås å 
endre byggegrensen fra 
eksisterende, skrå 
byggegrense i vest til 
byggegrense på 4 m 
parallell med 
eiendomsgrensene 

Figur 6: Venstre: gjeldene plan. Høyre: forslag til endring. 
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Tomt 115 gbnr. 814/344:  

Tomten grenser til tomt 56 gbnr. 814/345 mot sør-vest. På naboeiendommen er det gitt 

tillatelse til bebyggelse lignende den som er illustrert på tomt 49 i denne søknaden. Denne 

tomten har adkomst fra nord-vest fra KV11. Terrengsnittene viser at tomten er godt 

innenfor maks. tillatt terrenginngrep, med gjennomsnittlig fylling på 1,1m, og 

gjennomsnittlig skjæring på -0,01 m (altså mer fylling enn skjæring i bakkant, jf. snitt c-c). 

Ved f.eks. å benytte en hyttemodell med speilvendt L-form vil en kunne begrense   

terrenginngrepene ytterligere. Her er det mange muligheter for plassering av avkjørsel. Den 

kan komme inn på tomten lengre vest og følge høydekotene bedre. Den ble her plassert mot 

nord av hensyn til utsikt utearealer. Her er det behov for å endre byggegrensene i 

plankartet, uten at dette medfører skjæringer/fyllinger som overskrider krav i 

reguleringsbestemmelsene.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 9: Her er det ønskelig å endre 
byggegrensene i gjeldende 
reguleringsplan. Ut fra innmålt terreng 
er gjeldende byggegrense i overkant 
begrensende i forhold til hva som er 
mulig når vi ser på illustrert plassering 
av bebyggelse og terrenginngrepet det 
medfører.  

Figur 8: Venstre: gjeldene plan. Høyre: forslag til endring. 
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Tomt 65 gbnr. 814/354: 

Tomta har adkomst fra KV13 fra øst. Den grenser til bebygd tomt i nord; tomt 119 gbnr. 

814/1/663. På tomt 118 gbnr 814/316 mot vest ble bebyggelse ferdigstilt i juni 2019. Mot 

sør er det ubebygde tomter. Gjennomsnittlig fylling er 1,3m, og gjennomsnittlig skjæring er 

1m.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 11: Retningen på 
høydekotene på denne 
tomta svinger, som gir 
flere muligheter for 
plassering av bebyggelse. 
Her er plassering illustrert 
med hytta mot vest og 
parkering på østsiden av 
tomta. 

Figur 10: Venstre: gjeldene plan. Høyre: forslag til endring. 

http://www.mjosplan.no/


 

Søknad om mindre endring av reguleringsplan for Øvre Birkebeinerbakken Plan-ID 2013120830 

Avsluttende kommentar: 

 

Illustrasjonene viser at det fint går an å bygge sammenhengende bebyggelse med 130 m2 

BRA innenfor tomtene det her søkes om. 

Terrenget på disse tomtene er blitt målt inn og dokumentert. Grunneier forplikter seg til å 

innta en aktiv rolle i forbindelse med salg og utvikling av disse tomtene slik at 

reguleringsplanens bestemmelser blir overholdt.  

 

Vedlegg Side  

Oversiktskart over tomter 

som søkes endret 

7 

Illustrasjon av plassering 

og terrengsnitt på 

enkelttomter 

8 -22 

 

Med vennlig hilsen  

MjøsPlan AS 

Helle Flesjå 
Avd. leder Arealplan 
Tlf.: 417 41 777 
Epost: helle@mjosplan.no  
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