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Status koronapandemi

• Ingen nye smittetilfeller på Hedmarken i perioden 3. 
juni til etter sommerferien

• Status i Ringsaker: 65 personer var bekreftet smittet  
fram til 3. juli. 20 nye enkelttilfeller fram til i dag

• Totalt 85 tilfeller i Ringsaker, men situasjonen er ikke 
statisk. Ny smitte i nærliggende kommuner



Pandemiplan

• Ringsaker kommune hadde laget en pandemiplan

• Vi har også lært mye underveis

• Så god beredskap og kontroll som mulig idag

• Ingen smitte har spredd seg videre i våre sykehjem



Beredskapssenger Montebellosenteret

• Inngått leieavtale om inntil 80 sengeplasser for 
perioden 15. april – 31. august.

• Samarbeid mellom kommunene Ringsaker, 
Lillehammer, Gausdal, Øyer, Ringebu, Sør-Fron og 
Nord-Fron.



Testkapasitet og smittesporing

• Ringsaker kommune samarbeider interkommunalt 
med Lillehammer og Hamar kommuner

• Vi har god testkapasitet og har oppfylt mål fra 
Helsedirektoratet om kapasitet til å teste 5% av 
befolkningen pr. uke

• Felles interkommunal smittesporing ved 
Samfunnsmedisinsk enhet



Legevakt

• 2 legevakter i Ringsaker

• Alle som oppholder seg i kommunen har rett til 
nødvendig helsehjelp

• Lillehammer legevakt – interkommunalt samarbeid 
mellom 7 kommuner – nybygg i sykehuset

• God kapasitet

• Legevaktmedisin krever kompetanse og utstyr og 
svært kostnadskrevende

• Ikke aktuelt med 3. legevakt eller ny beredskap



Samarbeid med nabokommuner 

• Per i dag ikke organisert samarbeid om 
forvaltning av fjellområdene.

• Kommunene (planfaglig) omforent om å være 
mer aktive i hverandres kommuneplanprosesser. 

• I RK’s planstrategi 2020-2024, vedtak om: 
Samarbeid med nabokommuner om felles planer i 
fjellet igangsettes uavhengig av 
vannforsyningsproblematikken på Sjusjøen



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 

Felles areal og transportstrategi for Mjøsbyen



Hva er planbehovet i fjellet?

Områdeplan Sjusjøen ?



Hva er planbehovet i fjellet?

• Interkommunal plan i fjellet for å sikre natur- , 
kultur- og friluftsområdene.



Kommuneplanens langsiktige del

Samfunnsdelen, 
vedtatt 2006

Arealdelen, 
vedtatt 2014



Status mhp revisjon av kommuneplaner 

Samfunnsdelen Arealdelen – revisjon av 
bestemmelsene

Arealdelen – revisjon av 
arealbruk

Planarbeid er startet opp. 
Planprogram under 
utarbeidelse. 
Planarbeidet vil pågå i 
perioden 2021 – 2022. 

Skal inneholde en 
langsiktig arealstrategi;
Langsiktige føringer for 
arealbruk i fjellet blir 
viktig!

Revisjon av i hovedsak 
planbestemmelser og 
retningslinjer blir varslet i 
des 2020

Planarbeidet  skal 
gjennomføres i 2021.

Arealdelen igangsettes 
etter at samfunnsdelen er 
ferdigstilt. 



Langsiktig arealstrategi

Hovedutfordringen: 

• Hvordan utvikle fjellområdene med rammer 

for en helhetlig og langsiktig forvaltning, og 

der en avklarer grenser for videre utbygging 

og sikrer ivaretakelse av viktige natur- og 

friluftsområder?

• Ønsker innspill på hvordan prosessen bør 
legges opp.



Er det aktuelt med VPOR i fjellet?

• En veiledende plan for offentlige rom (VPOR) 
er mest brukt i byområder og i forkant av 
reguleringsplanlegging for å gi overordnede 
rammer for utforming, programmering og 
avgrensning av det offentlige rom. 



Skiløyper/turveger og vinterbrøyta 
veier 

REGULERINGSPLAN FOR STORÅSEN HYTTEOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER 

1.2 SKILØYPETRASÉ, IS 1.2.1 Innenfor IS kan det opparbeides skiløype som anvist på plankartet. Det 

skal sikres gode siktforhold i krysningspunkter mellom skiløyper og veger. 

REGULERINGSPLAN FOR VARDEÅSEN – LUNKEVEGEN 

2.1.3 Gode siktforhold skal opprettholdes i vegkryssene. Det skal også sikres gode siktforhold i 

krysningspunkter mellom skiløyper og veger, og krysningspunktene skal tydelig skiltes.  

REGULERINGSPLAN FOR TROLLHAUGEN – HESTÅSEN 

2.1.3 I vegkryss skal det opprettholdes gode siktforhold i henhold til vegnormalene fra Statens 

vegvesen. Det skal også sikres gode siktforhold i krysningspunkter mellom skiløyper og veger.  

 

 



Opparbeidelse og tiltak for å 
tilrettelegge for aktivitet i LNF

• Kommuneplanen tillater anlegg og tiltak for å 
tilrettelegge for allmennhetens bruk (vilkår 

gjelder og krav om søknad/plan)

• Hvilken tilrettelegging er ønskelig og hvor 
ønsker vi å tilrettelegge for «nytt» friluftsliv 
(nye løyper, aktivitetsområder, ny fritidsbruk) 
i fjellområdene? 



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 



Eiendomsskatt

• Eiendomsskatt regnes som en generell inntekt på linje 
med skatt på inntekt og formue og rammetilskudd fra 
staten.

– Utgjør om lag 4,6 % av kommunens samlede inntekter.

• Eiendomsskatten bidrar med finansiering av

– velferdstjenester som skole, barnehage, helse og omsorg, 
sosiale tjenester, barnevern m.m. 

– forvaltningsoppgaver, tilskuddsordninger, administrative 
oppgaver m.m.

• Inntekter fra eiendomsskatt må altså ikke benyttes til 
bestemte formål.



Eiendomsskattesats

• Eiendomsskattesatsen i Ringsaker i 2020 er på 4,2 
promille av takstgrunnlaget

• Bunnfradraget er på kr 10.000.

• Fra 2020 ble det nasjonalt innført en obligatorisk 
reduksjonsfaktor på 30 % i skattesatsene.

• Omtaksering av alle eiendommer i kommunen i 2017 
og ny takst ble gjeldende fra 2018.

– Alle 800 klager på taksten ferdigbehandles i løpet av 2020. 



Eiendomsskatt - områdefaktor

• Eiendommens beliggenhet i kommunen vil påvirke 
omsetningsverdien for eiendommen.

• Takstnemnda har derfor bestemt ulike områdefaktorer for 
ulike deler av kommunen til hjelp for verdifastsettelsen.

– Brumunddal har områdefaktor 1

– Sjusjøen har områdefaktor 1,5

• Markedsverdi pr m2 solgte boliger/fritidseiendommer 
2019/2020 (eiendomsverdi.no)

– Brumunddal kr 20.940

– Sjusjøen og omegn kr 36.953



Eiendomsskatt – områdefaktor kart



Provenyet fra eiendomsskatten

• Provenyet fra eiendomsskatt på boliger, fritidsboliger, 
næringsbygg og tomtegrunn i 2020 utgjør til sammen 
137,5 mill. kroner.

– Eiendomsskatt fra alle 7.360 fritidseiendommer i 
kommunen er om lag 33 mill. kroner.

– Eiendomsskatt fra 6.745 hytter i fjellet (Phil/allmenningene) 
er om lag 30 mill. kroner.   



Eiendomsskatt – redusert skattesats

• Regjeringen foreslår at maksimal skattesats for bolig 
og fritidsbolig reduseres fra 5 til 4 promille fra 2021.

– Eiendomsskattesatsen i Ringsaker settes ned fra 4,2 til 4,0 
promille og bunnfradraget settes til kr 0.

– Kan bli noe redusert eiendomsskatt, mest for hytter med 

høy skattetakst.



Konkrete økonomiske bidrag til fjellet

• Løypekjøring i fjellet kr 1.400.000 

– Ringsakerfjellet fritid kr 800.000

– Løypekjøring hyttevel kr 600.000

• Tilskudd til folkehelsetiltak i fjellet kr    260.000

• Tilskudd til Destinasjon Sjusjøen kr    283.000

• Tilskudd til Visit Lillehammer kr 140.000

• Tilskudd til enkelttiltak

• Tilgang til alminnelige kommunale tjenester som 
legevakt, brannvesen, helse og omsorg m.m.


