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KOMMUNENS AREALDEL 2015-2027 – 3. GANGS HØRING OG OFFENTLIG 

ETTERSYN 

 

Vedlegg:  
 

 

Saksframlegg: 

Ringebu kommunestyre har i møte 21.02.2017 , sak 003/17, vedtatt å legge kommuneplanens 

arealdel 2015-2027 ut på 3. gangs høring og offentlig ettersyn, med hjemmel i plan- og 

bygningslovens § 11-14. Planen skal avløse gjeldende arealdel fra 1993 og sju 

kommunedelplaner. 

Plandokumentene er tilgjengelig på kommunens hjemmeside og i ekspedisjonen på Ringebu 

Rådhus, med merknadsfrist 13. mai. 

Plandokumenter ligger på kommunens hjemmeside: 

https://www.ringebu.kommune.no/tjenester/plan-og-teknisk/plan/horinger-og-

kunngjoringer/kommuneplanens-arealdel-2015-2027-3-gangs-horing-og-offentlig-

ettersyn.90553.aspx 

 

 

Saksbehandlers merknader: 

Ved 2. gangs høring påpekte Ringebu fjellstyre med flere utfordringen med økende aktivitet i 

form av kiting i villreinens leveområde.  

 

Senere er det fra Fylkesmannen (datert 13.02.2017) og villreinnemnda (datert 13.02.2017) 

kommet nye innspill mht kiting i villreinens leveområder. Innspillene gjelder først og fremst 

kiteaktivitet på Venabygdsfjellet, men det er også vist til kiting ut fra Øksendalen og langs 

Imsdalsvegen. For områder i kommuneplanens arealdel som er avsatt til landbruks, natur- 

og friluftsformål (pbl § 11-7 nr. 5), kan det i nødvendig utstrekning gis bestemmelser om 

«ferdsel i områder med spesielle vernehensyn og på sjøen» (pbl §11-11 nr. 6). 

 

Følgende ble vedtatt i kommunestyre 21.02.2017: 

 

Bestemmelsene § 5.6 Ferdsel i områder med spesielle vernehensyn: 

Kiting innenfor hensynssonen H560_1 (villreinens leveområde -sone 1) er ikke tillatt. 

 

Møtested:  Rådhuset 

Møtedato:  26.4.2017 

Arkiv nr.: 321.1 

Sak nr.: 23/17 

Saksbehandler: Erik Hagen 
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Uttale: 
 

Med bakgrunn i registrert aktivitet i form av kiting i villreinens leveområde støtter Ringebu 

fjellstyre innspill fra Villreinnemda og Fylkesmannen, og kommunestyrets vedtak, der kiting 

innenfor villreinens leveområde ikke er tillatt. Det kan imidlertid bli en utfordring med 

håndheving av vedtaket i forhold til sonegrensa, som spesielt mot sørvest ikke følger klare 

grenser i terrenget. På Venabygdsfjellet er Saltashaugen et mye brukt utgangpunkt, og en 

tilnærming til sonegrensa kunne vært en indre avgrensning på sørsiden av fv 27, Mya til 

Trolløypa, østover Trollløypa til løypa rundt Veslefjellet og ned mot Mysetra..  

 

Enstemmig vedtatt 

 

 

 

Kopi: 


