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DETALJREGULERING DAGLIGVAREFORRETNING MESNALI – RINGSAKER KOMMUNE  
PlanId 2019030932 

 
 

planprogram 
 

 
Mesnali med angivelse av tomt for ny butikk (rød sirkel). 
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1. Formål 
Formålet med planen er å legge til rette for ny dagligvareforretning i Mesnali, da nåværende 

forretning ikke har utvidelsesmuligheter der den ligger. Videre vurderes flytting av drivstoffpumper, 

ny gang-/sykkelveg langs fv. 2 Sjusjøvegen bort til foreslått byggetomt og etablering av infoplass 

Sjusjøen/ Ringsakerfjellet. 

 

2. Planområdet / dagens situasjon 
 

2.1 Avgrensning 
Ny plassering av forretning foreslås ca. 450 m sør for dagens butikk langs nordsiden av fylkesveg 2, 

sør-vest for utleiebygg og Mesnali kirke på eiendommen 510/80 og 510/21. Det planlegges fortau 

langs fylkesvegen på sørsiden av fv. fra bru over Tyria fram til krysset Nordmessenvegen og GS-veg på 

nordsiden av fv. videre vestover mot byggetomt. 

 
Forslag planavgrensning 
 
Planområdet omfatter også område for turistformål i reguleringsplanen fra 1977, hele vegarealet for 

Fv.2 opp til avgrensning for reguleringsplan for gang og sykkelveg langs Fv. 2 i Mesnali (planID 

2013010818). Dette både for å sikre tilstrekkelig areal for gang og sykkelveg samt (planteknisk) ønske 

om sammenheng i regulerte areal. Planområdet er totalt på 45 daa. 

Planområdet vil bli eksponert mot fylkesvegen og danne «innfallsporten» til tettstedet og 

Ringsakerfjellet. Dette gir føringer for at området bør utvikles med god landskapstilpasning og gode 

bygningsmessige kvaliteter.  
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 Foto fra fv 2 sett mot sentrum med aktuell butikktomt på venstre side av vegen. 

 

Selve byggetomta er relativt flat og terrenget heller svakt mot sørvest. Deler av området nærmest 

Sjusjøvegen er åpen (tidligere beiteområde?), ellers er området skogbevokst med gran som 

dominerende treslag og noe bjørk i kantsoner. 

 

 
Flyfoto over planområdet. 
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2.2 Byggegrunn / løsmasser 
Løsmassene i planområdet består av tykk morene (mørkere grønn), noen partier med tynn morene 

(lys grønn) og breelvaavsetning (oransje farge). Konkret for byggetomt er det en blanding av alle 3 

løsmasseavsetningene.  

 
    Kvartærgeologisk kart 
 

2.3 Landbruksinteresser 

 
    Deler av planområdet er registrert med dyrkbar jord (rød stripete skravur). Rød farge er skog  
    hogstklasse 5 (hogstmoden), oransje farge er skog hogstklasse 4. 
 

Deler av planområdet er registrert som dyrkbar jord. Ressursen vurderes av mindre verdi da den har 

et begrenset omfang og at den ikke ligger inntil eksisterende jorde/ aktiv jordbrukseiendom.  
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2.4 Samfunnssikkerhet  
Arealet for utbygging ligger innenfor gul støysone langs fv. 2. Tiltaket medfører økt trafikk mellom 

sentrum og ny butikk samt behov for ny avkjørsel fra fv. 2. Bygging av gang og sykkelveg bedrer 

trafikksikkerhet for gående og syklende på strekningen.  

Radon 

Området registrerte i kategori moderat til lav radonstråling.  

Forurensning / støy 

En sjekk på www.miljostatus.no avdekker ikke kjente forurensningskilder i området.  

Fv 2 har til tider stor trafikk og rød og gul sone markerer areal hvor det må gjøres støytiltak for å få 

en tilfredsstillende situasjon til f.eks boligformål (jf veileder 1442/216 Retningslinjer for behandling 

av støy i arealplanleggingen). 

 
Støysonekart. Gul sone (55-65 Lden) angir støyutsatt område hvor det må gjøres støydempende tiltak 
for ulik støyømfintlig arealbruk (f.eks bolig).  
 

Nytt vannverk 

Det skal bygges nytt vannverk i Mesnali der Nord-Mesna er råvannskilde. Kommunen ved teknisk 

drift er orientert om planene for utbygging, og har ikke hatt vesentlige innvendinger til etablering av 

forretning eller drivstoffanlegg under forutsetning av at det bygges etter gjeldende krav og normer. 

Mattilsynet vil være fagmyndighet og høringsinstans for tiltak og anlegg nær vannkilden.  

Flom og overvann 

Området er registrert som potensielt flomutsatt område i NVE’s aktsomhetskart. Dette må avklares 

nærmere i plandokumentene. 

Utbygging vil medføre flere harde flater. Overvann skal fordøyes og håndteres innen berørte 

eiendommer.  

 

http://www.miljostatus.no/


DETALJREGULERING DAGLIGVAREFORRETNING MESNALI, ID 2019030932, RINGSAKER KOMMUNE 

arkitektbua as i samarbeid med ringsaker almenning          mars 2019      side 6 av 13 

 

3 Planlagt bebyggelse, anlegg og andre tiltak 
 

3.4 Forretning / bolig 
Det planlegges et bygg på ca. 1800 m2 BYA, med forretning i 1. etasje og ca. 20 leiligheter/hybler i 

2.etasje. Leilighetene skal leies ut. I tillegg kommer areal for parkering, varelevering, uteområder 

mm. Det vurderes som aktuelt å samlokalisere drivstoffanlegget med ny forretning. Det er også 

aktuelt å anlegge ladestasjon for el-biler.  

Butikktomt vurderes også som et aktuelt område for etablering av et felles informasjons-/ 

servicepunkt for hele Sjusjøen-området. Dette kan være i form av informasjonstavle (-r) som kan 

leses fra bil og evt. muligheter for selvbetjening i avgrenset del i butikk.   

Det foreslås et bygg med fasader i tre og naturstein. Det er laget en foreløpig illustrasjon av 

byggeprosjektet, men dette er i en tidlig fase og det kan bli endringer her.  

 

 
Foreløpig illustrasjon av butikk med leiligheter/hybler i 2. etasje. 
 

3.5 Gang- / sykkelveg 
Det er behov for å anlegge krysningspunkt for fotgjengere sør for brua over Tyria v/kryss 

Nordmessenvegen. Det er aktuelt å vurdere en gang-/sykkelvegforbindelse videre til friområde ved 

Nord-Mesna. Forslag bør illustreres i planbeskrivelsen, men det vurderes ikke som aktuelt at denne 

delen tas inn i planområdet.  

Det tas utgangspunkt i å anlegge gang- og sykkelveg etter Vegvesenets normaler. Det må inngås 

avtaler med Statens vegvesen om bygging og drift av anlegget.  
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Foreløpig studie av gang-/sykkelvegløsning (tegning Norconsult) 
 

 

Det bør planlegges en ny avkjøring til forretningstomt med nødvendige passeringslommer og 

utforming ihht vegvesenets krav (N100). Kanskje er det aktuelt å sanere noen eksisterende avkjørsler 

og kanskje er det lurt å legge til rette for at det på sikt kan komme mer aktivitet i dette området.  

Dette vil en gjerne få innspill på og det vil uansett være et viktig tema i videre dialog med vegvesenet.  
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4 Forholdet til kommuneplan, gjeldende reguleringsplan 
 

 
Kommuneplan Mesnali tettsted. 
 

Store deler av arealet som planlegges til forretning er vist som LNF i kommuneplanens arealdel, mens 

eksisterende utleieboliger er vist som område for tjenesteyting. Arealet er uregulert med unntak av 

utleieboligene som er regulert til turistformål i reguleringsplanen fra 1977.  

 

 
Reguleringsplaner 
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5 Forskrift om konsekvensutredninger 
Tiltaket omfattes ikke av krav om konsekvensutredning ut fra kriteriene i forskriften. Tiltaket antas 

ikke å få vesentlige virkninger for miljø, men vil påvirke flere samfunnsaspekter. Plansjefen anbefaler 

derfor at det utarbeides et forenklet planprogram (er dette skrivet) hvor hensikten med tiltaket 

beskrives, samt hvilke temaer som anses som viktige å utrede gjennom planprosessen. 

Planprogrammet skal følge varsel om oppstart av planarbeid.  

 

 

6 Utredningsbehov 

 

6.1 Aktuelle planfaglige tema  
Følgende tema forutsettes belyst i endelig planforslag (jf. sjekkliste fra oppstartsmøte): 

- Risiko og sårbarhets analyse 

- Friluftsinteresser 

- Vegetasjon grønnstruktur 

- Naturmangfoldslovens kap II (§§7-10) 

- Kulturminner og kulturmiljøer bl.a. gammel veg jfr. kulturminneplan 

- Miljøfaglige forhold (Energireduserende forhold, luft og støyforhold, grunnforhold, 

forurensningskilder). 

- Flere tema under trafikk (forhold til hovedveger, kapasitet, trafikktall, trafikksikkerhet, gang-

/sykkelveg, snarveier, skiløype/turstier, avkjørsler, varelevering, parkering, snøopplag). 

- Sosial infrastruktur (drivstoffanlegg, ladestasjon) 

- Teknisk infrastruktur (VA, overvann, El-forsyning, energikilder/behov, renovasjon) 

- Estetikk/ byggeskikk (fjernvirkning, bebyggelsesstruktur, volum, bygningstype, formspråk, 

materialbruk, farge, varige konstruksjoner og anlegg, uterom). 

- Stedsutvikling (områdeutvikling) 

- Barn og unge 

- Universell utforming (uterom) 

- Folkehelse (aktiv transport, formelle og uformelle møteplasser) 

- Juridiske forhold (Rekkefølgekrav, utbyggingsavtale, kvalitet på kartlagte eiendomsgrenser 

- Interessemotsetninger. 

 

6.2 Tettstedsanlyse 
Sammen med en større og seriøs aktør i dagligvarebransjen har Ringsaker Almenning vurdert 

potensialet for lokalisering av en større dagligvarebutikk langs Fv. 2 i Mesnali-området. Konklusjonen 

er positiv - dette har en tro på. En større butikk her vil kunne gi et bedre tilbud både til de fastboende 

og de mange turistene i Sjusjøen-området. En større butikk og flere som benytter seg av dette 

tilbudet betyr også flere arbeidsplasser og muligheter for øvrig næringsliv i Mesnali til å profilere seg. 

Dagens butikktomt er trang og har ikke plass til både utvidelse av butikkareal og flere 

parkeringsplasser (se kart neste side). 

Viktige kriterier for valg av tomt: 
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- Bør ligge langs Fv.2 for å kunne fange opp gjennomgangstrafikken.  

- Det er sterkt ønskelig med et rimelig flatt areal som muliggjør parkering og bebyggelse på ei 

flate uten store terrenginngrep.  

- Butikken bør kunne benyttes / utvikles til en infoplass for hele Ringsakerfjellet hvor Mesnali 

er en viktig brikke – mao bør tomta ligge før tettstedet, men gjerne så nære som mulig. 

- Unngå bygging på dyrket mark eller på arealer med andre viktige samfunnsinteresser. 

Ringsaker Almenning har eierinteresser i butikken i Mesnali. I dag ligger butikken inneklemt mellom 

eksisterende bebyggelse og en høy jordskråning innenfor areal A på kartet nedenfor. Det er vurdert 

hvilke muligheter det er for utvikling på eiendommen, resultatet av dette har medført at det foreslås 

å flytte butikken.  

I prinsippet er det enighet om at en ideell plassering av butikken i Mesnali fortsatt bør være i 

sentrum. Dette betinger at det er plass til parkering, varelevering og at det er utviklingsmuligheter. 

Det er imidlertid vanskelig å finne arealer til dette i sentrum. To områder er vurdert i så måte, areal A 

og B. Begge arealene er regulert til næring. 

Areal i tilknytning til eksisterende butikk er 3,1 da og gir ikke rom for utviklingsmuligheter. Selv om 

arealet i teorien kan utvides noe mot fylkesvegen (areal A) der bensinpumpene står, blir det en 

uhensiktsmessig arrondering som allikevel ikke gir de utviklingsmuligheter som vi mener butikken bør 

ha. 

 
             Kart over sentrum i Mesnali med dagens butikktomt (A) og vurdert alternativ tomt (B). 
 

Areal B er bebygd. Ringsaker Almenning har også eierinteresser i dette bygget, men også her er det 

mange begrensninger selv om en ser bort fra eksisterende bebyggelse. Arealet kan i teorien utvides 
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noe ved å legge om Gammelvegen og Sørmessenvegen, men vil allikevel ikke bli stort nok å ivareta 

de utviklingsmuligheter som vi mener butikken bør ha. 

 

Foreslått ny byggetomt ligger ca 400-500 m fra sentrale deler av tettstedet. Dette bør være 

akseptabelt for både gående og syklende. De som storhandler vil uansett bruke bil og da betyr ikke 

denne avstanden noe.  

I den grad en ser muligheter for utvikling av flere nærings- /service-arbeidsplasser i Mesnali-området, 

har foreslått område som nå foreslås tatt i bruk, også et betydelig arealpotensial og egnethet til 

videre næringsutvikling.   

Foreslåtte tomteareal ligger på veien til det mye benyttede friområdet ved Nord-Mesna og vil kunne 

bli en opplevelse på veien og et servicepunkt for de som er på stranda (3-400 m fra butikk til 

stranda). 

Kommunen vil samtidig med dette planarbeidet gjøre en grov analyse at tettstedet der følgende 

tema vil inngå: Nåværende og framtidig bolig-, tjeneste- og næringsområder, naturverdier og 

grønnstruktur, viktige ferdselsårer, friluftsområder mv.  

Kartleggingen/tettstedsanalysen vil også danne grunnlag for neste revisjon av kommuneplanen. 

 

6.3 Trafikk 
Det er tidligere utarbeidet notat om trafikk og trafikksituasjon i Mesnali og Ringsakerfjellet i 

forbindelse med regulering av Svarthaugen/Natrudstilen. Dette materiale vil være aktuelt som 

grunnlag for denne planen også.  

 

6.4 Vann og avløp 
Overføringsledninger for vann og avløp til/fra Sjusjøen ligger på sørsiden av fylkesvegen og har 

tilstrekkelig kapasitet, også for slukkevann. Det kreves pumpeløsning for spillvann for å koble på 

planområdet.  

 

 

7 Samarbeid og medvirkning  
Det er aktuelt at kommunen og Ringsaker Almenning i samarbeid arrangerer et åpent møte om 

utviklingsplaner i Mesnali som et forarbeid til tettstedsanalysen (se pkt 6.2) og en vil samtidig kunne 

presentere planene for ny dagligvareforretning.  

Det forutsettes tidlig kontakt med Statens vegvesen for avklaringer rundt ny gang- og sykkelveg, 

krysningspunkt, avkjørsler fra fylkesvegen mv.  

Det forutsettes fortløpende kontakt mellom forslagsstiller og kommunens saksbehandler i 

planprosessen.  
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8 Framdrift 
Planoppstart foreslås varslet medio mars, innsending av plan til 1. gangs behandling i mai/juni 2019. 

Offentlig ettersyn i august/september, 2. gangs behandling planutvalg og endelig godkjenning i 

kommunestyre i september/oktober. 

 
 
 
Trysil 14.03.2019 
P.A.R.
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