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Kommuneplanens langsiktige del
Arealdelen,
vedtatt 2014

Samfunnsdelen,
vedtatt 2006

Kommuneplanens føringer for fjellet
• Balansere utbygging og vern
• En forutsetning for videre utvikling at de store
sammenhengende friluftsområdene bevares
• Ny utbygging gjennom fortetting og begrenset
utvidelse av eksisterende felt samt utbygging i
lavereliggende skogområder
• Reguleringskrav med strenge føringer for ny
bebyggelse (størrelse, takform, fargebruk mm),
infrastruktur, terrenghåndtering, ROS-tema,
naturkvaliteter, stier, skiløyper etc
• Planen åpner for fast bosetting i fjellet

Status mhp revisjon av kommuneplaner
Samfunnsdelen

Arealdelen

Klima- og energiplan

Planarbeid er startet opp

Foreløpig ikke fastsatt
tidspunkt for revisjon av
planen.
KST-vedtak om at
varehandel og
handelsstruktur skal
vurderes ved neste
revisjon.

Er under utarbeidelse.

Skal inneholde en
langsiktig arealstrategi
Planen bør si noe om
«deltidsinnbygger`n»

Anslår at utbyggingsreserven i Nattrudstilen –
Sjusjøen fortsatt er ca
1000 enheter
(regulert+uregulert)

Aktuelt å vurdere klimaog miljøutfordringer i
fjellet.
Hvordan kan arealbruken i
fjellet gjøres mer
bærekraftig?
Redusere/begrense;
- transportbehovet
- energiforbruket
- arealbruken

Vekst og
utvikling
- en strategi
for framtida!

Den attraktive kommunen!
• Brumunddal og Moelv som attraktive steder – aktiv byutvikling.
• Attraktivt og mangfoldig tilbud av tomter og boliger i hele kommunen.
• Utnytte mulighetene Mjøsa, fjellområdene og bygdene gir.
• Satse på kultur – gode opplevelser, livskvalitet og oppmerksomhet.
• Markedsføring av botilbudet, reiselivstilbudet og næringslivet.
Den næringsvennlige kommunen!
• Handlekraft og initiativ i samarbeid med næringslivet.
• Utnytte mulighetene i infrastruktur og beliggenhet.
• Tilrettelegging av næringsarealer.
• Satse på kompetanse, innovasjon og samarbeid.
Oppvekstkommunen!
• Barnehageplass til alle.
• Økt læringsutbytte i skolen, basisfagene i sentrum.
• Utbygging og rehabilitering av skolebygg.
• Attraktive ungdomstilbud.
Kommunen med det gode tjenestetilbudet!
• Trygghet for de grunnleggende velferdstjenestene.
• Høy faglig kvalitet på tjenestene.
Kommunen med orden i sakene!
• Økonomien skal være i orden.
• Korrekt saksbehandling er en selvfølge.
• Kommunen som attraktiv arbeidsgiver.
• Godt vedlikeholdte og velstelte kommunale bygg og anlegg.
• Fremstå positivt og offensivt.

Felles areal og transportstrategi for Mjøsbyen
Tiltak for å styrke regionale
reiselivsdestinasjoner
Forventninger om at fjellområdene Hafjell,
Sjusjøen, Nordseter skal planlegges gjennom
interkommunalt samarbeid el regional plan
( stedsutvikling, fortetting og samordnet
mobilitetstilbud)

Tiltak for å styrke friluftsliv
Forventninger om et samarbeid om
utvikling av en helhetlig
interkommunal plan for friluftsliv sør
i Rondaneområdet for å avveie og
sikre kvaliteter og ulike interesser i
området på tvers av
kommunegrenser

De største hyttekommunene 2019
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Byggetillatelser fritidsboliger 2008-2019
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Ringsakerfjellet i næringssammenheng
• Ringsakerfjellet og spesielt Sjusjøen er kommunens
«flaggskip» i reiseliv/fritidssammenheng!
• Utbygging - bruk av lokale entreprenører og håndverkere
• Turisme – kjøp av varer og tjenester lokalt
• Hytteeiere legger igjen ca. 700 mill årlig
• Eiendomsskatt – utgjør ca. 28 mill årlig
• Nasjonale og internasjonale arrangement gir positiv oppmerksomhet!

Viktigheten av gode frilufts- og kulturtilbud

Foto: Ian Brodie

Omsetning i varehandelen
(per innbygger, per 31.12)

2008

2018

Økning i perioden
(kr)
(%)

Hamar

95.405

113311

17906

18,77 %

Ringsaker

55.315

93663

38348

69,33 %

Stange

36.240

41883

5643

15,57 %

Elverum

80.681

89703

9022

11,18 %

Lilleham.

91.182

112178

20996

23,03 %

Gjøvik

81.033

99123

18090

22,32 %

Hele landet

69.540

84610

15070

21,67 %

0412 Ringsaker
0520 Ringebu
0542 Nord-Aurdal
0514 Lom
0521 Øyer
0544 Øystre Slidre
0511 Dovre
0501 Lillehammer
0543 Vestre Slidre
0428 Trysil
0502 Gjøvik
0403 Hamar
0516 Nord-Fron
0533 Lunner
0419 Sør-Odal
0522 Gausdal
0429 Åmot
Landet
0529 Vestre Toten
0432 Rendalen
0418 Nord-Odal
0513 Skjåk
0415 Løten
0534 Gran
0512 Lesja
0434 Engerdal
0426 Våler (Hedmark)
0532 Jevnaker
0515 Vågå
0427 Elverum
0545 Vang
0519 Sør-Fron
0437 Tynset
0528 Østre Toten
0402 Kongsvinger
0536 Søndre Land
0430 Stor-Elvdal
0423 Grue
0425 Åsnes
0417 Stange
0538 Nordre Land
0441 Os (Hedmark)
0420 Eidskog
0540 Sør-Aurdal
0438 Alvdal
0517 Sel
0541 Etnedal
0439 Folldal
0436 Tolga

Vekst i omsetning per innbygger i
Innlandet (2008-2018)
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Eiendomsskatt
• En del av kommunens frie inntekter
• Brukes til å finansiere ulike kommunale tjenester i fjellet
(helse- og omsorg, legevakt, brannvesen, kulturtilbud,
planarbeid mv.)
• Det gis tilskudd til velforeningene i fjellet, til
aktivitetsfremmende tiltak, til løypekjøring og tilskudd til
destinasjon Sjusjøen, Visit Lillehammer
• For øvrig legger offentlig infrastruktur til rette for vekst og
utvikling i fjellet på en miljømessig forsvarlig måte, bidrar til
økt kvalitet, vekst i næringer og verdiøkning på eiendommer
• Gir bedre kommuneøkonomi og det gagner både hyttefolk
og fastboende!

VA-situasjonen i fjellet
• VA- utbygging er avtalt i
utbyggingsavtale 2010.
Avtalen fastsetter
kostnadsfordelingen mellom
partene.
• Grunneiers utbyggingsrett
betinger av ledig VA- kapasitet,
jf. rekkefølgekrav
• Vannkapasitet kritisk i
høysesong (påske). To siste år
har kommunen hatt forsterket
beredskap for å kunne levere
nok vann
• Det er dialog mellom partene
for å avklare sakens videre løp.
Pr i dag ikke avklart når eller
hvordan saken vil finne sin
løsning

Fritidsrenovasjon
•
•
•
•
•

Sirkula avfallsplan 2013-2020
Mål er å betydelig redusere restavfallet
I dag er kun 36% restavfall i konteinere
Dvs at 64% kan kildesorteres!
Forslag om færre, men større avfallsplasser,
nedgravde systemer – bedre utformet
• Plassering langs hovedvegnett (til/fra)
• Innføres fra 2020/2021
• Oppgradering av Benstigen – evt bemanning i
høysesong
•

Hvordan samarbeide om utviklingen i
fjellet?
• Velforeningene som viktig bindeledd mellom
kommune og brukere i fjellet
• Aktiv bruk av kommunens nettsider
• Kontakt med politikere
• Møter ved behov
• Kommunen vil legge til rette for reell
deltagelse i planarbeidet

