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Høring og offentlig ettersyn av forslag til reguleringsplan - fv. 213 
Storgata i Moelv, Skogvegen-Pinnerudvegen 
 
Innlandet fylkeskommune har i samråd med Ringsaker kommune utarbeidet forslag til  
reguleringsplan for ny sykkelveg/fortau og gang- og sykkelveg langs fv. 213 Storgata mellom 
Skogvegen og Pinnerudvegen.  
 
Planforslaget sendes nå på høring og legges ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og  
bygningslovens §§ 3-7 og 12-10.  
 
Hvor finner du planforslaget?  
Relevant planmateriale sendes elektronisk til offentlige instanser og regionale myndigheter.  
Komplett planmateriale samt tekniske tegninger ligger tilgjengelig på Innlandet  
fylkeskommune sin nettside: https://innlandetfylke.no/politikk/du-kan-pavirke/horinger/ 
 
Vi ber om merknader til planen  
Frist for å komme med merknader er 21.februar 2021. Send merknad skriftlig til  
post@innlandetfylke.no eller per post til Innlandet fylkeskommune, Postboks 4404  
Bedriftssenteret, 2325 Hamar. Oversendelsen merkes med saksnummer 2020/44164.  
Eventuelle spørsmål om prosjekt rettes til planleggingsleder Arild Sundt på e-post 
arild.sundt@innlandetfylke.no eller telefon 92442383.  
 
Åpent møte  
Av smittevernhensyn vil det ikke bli avholdt ordinært åpent møte i høringsperioden. Innlandet 
fylkeskommune er opptatt av å kunne gi et godt tilbud for medvirkning i høringsperioden. Vi ønsker 
helst dialog via telefon eller nettbaserte møter (Teams) med enkelte eller grupper.  
 
For å ivareta de som ikke har mulighet til telefon-/nettbaserte møter eller ved spesielle tilfeller tilbyr 
Innlandet fylkeskommune og Ringsaker kommune individuelle samtaler med berørte. Både deltakelse 
på individuelle samtaler og telefon-/nettmøter krever påmelding. Påmelding gjøres til 
planleggingsleder (se kontaktinformasjon ovenfor). 
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Reguleringsplanen vil, når den er vedtatt, legge grunnlaget for utbygging av sykkelveg med fortau og 
gang- og sykkelveg på strekningen mellom Skogvegen og Pinnerudvegen inkludert nødvendig erverv 
av areal (permanent og midlertidig). Planforslaget legger til grunn sykkelveg med fortau fra 
Jensstuvegen til storgata 21 og derfra gang- og sykkelveg til og forbi Pinnerudvegen. Sør for 
Jensstuvegen vil løsningen tilpasses situasjonen videre i Moelv sentrum.  

Konsekvenser av planforslaget  
Det nye tilbudet for gående og syklende vil gjøre det vesentlig mer trafikksikkert, attraktivt og 
komfortabelt å gå og sykle på strekningen. Tiltaket vil øke sikkerheten for alle trafikanter på Storgata 
og for eiendommene langs gata. Samtidig vil hele Storgata få et estetisk løft med tidsmessig utforming 
av offentlig vegareal og innslag av gresskledde og beplantede områder. 

Reguleringsplanen for Storgata i Moelv berører mange private eiendommer som vil måtte avgi 
eiendom tilliggende fylkesvegen til gang- og sykkelveg og sykkelveg med fortau. Mange eiendommer 
får også endringer i avkjørsler – enten sammenslått med andre, ny avkjørsel eller stengt avkjørsel til 
Storgata. Hensikten med dette er å øke trafikksikkerheten både for gående og syklende på ny gang- 
/sykkelveg og sykkelveg med fortau, men også for grunneiere som bruker avkjørselen. 
Planbeskrivelsens kapittel 4.3 beskriver dette nærmere. 

Prosessen videre  
Innlandet fylkeskommune vil sammenstille merknadene til planforslaget som kommer inn i 
høring/offentlig ettersyn og vurdere eventuelle endringer. Endelig planforslag sendes til Ringsaker 
kommune, som skal sluttbehandle og vedta reguleringsplanen på ordinær måte.  
 
Strekningen mellom Jensstuvegen og Kilde skole er planlagt bygget ut i 2021/22. Videre utbygging er 
foreløpig ikke avklart.  
 
Eiendomsgrenser og grunnerverv  
Berørte grunneiere vil bli kontaktet etter vedtak av reguleringsplan, og i god tid før anleggsstart, for 
forhandlinger om erstatning for avståelse av grunn og rettigheter Spørsmål om erstatningsnivå vil vi 
ikke kunne svare på i høringsperioden. Utgangspunktet er at grunneier har krav på å få erstattet sitt 
økonomiske tap ved avståelse av grunn til sykkelveg med fortau eller gang- og sykkelveg. 
 
Med vennlig hilsen 
 
Arild Sundt 
 

 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 
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