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Reguleringsplan for Bjønnåsen - forslag til bestemmelser om begrensning av utelys
Furnes almenning har som grunneier i området og i samråd med Bjønnåsen vel tatt initiativ
til en endring av reguleringsbestemmelsene til reguleringsplan for Bjønnåsen. Hensikten er å
begrense bruken av utelys nå som det bygges ut elektrisitetsforsyning i hytteområdet og
mange hytter er i ferd med å bli tilknyttet el-nettet.
Vedlagt følger reguleringsbestemmelsene for hytteområdet med innarbeidet forslag til
endring/supplering av reguleringsbestemmelsene. Kort oppsummert så forslås det
- begrensninger i utelys for fritidsbebyggelse
- samme regler for Persbu som for fritidsbebyggelse
- forbud mot utelys på avfallsplasser, veger, parkeringsplasser, vannforsyningsanlegg
mm
For friluftsområder og grønnstruktur legges det til grunn at belysning krever hjemmel i plan.
Så lenge ikke belysning er avklart i bestemmelser så er det heller ikke tillatt. Dersom dette
ikke er tilstrekkelig, er det aktuelt å legge inn forbud mot utelys.
For seterområdet forutsettes det at fravær av utelys anses som en del av kulturmiljøet og at
utendørsbelysning derfor utelukkes i LNF-området og begrenses sterkt for fritidsbebyggelse
innenfor bevaringssonen. Det er bare én bygning som er registert som fritidsbebyggelse og
som ligger innenfor regulert arealbruksformål «LNF-seterområde».
Kunngjøring av endringsforslaget kan sees på kommunens nettsider
www.ringsaker.kommune.no/arealplaner - se under kunngjøringer arealplan.
Der fins:
- Forslag til nye/endrede reguleringsbestemmelser (også vedlagt dette brevet)
- Endringsbeskrivelse
- ROS-analyse for endringen
Gjeldende reguleringsplan kan sees på:
https://www.arealplaner.no/ringsaker3411/arealplaner/453
Frist for uttalelse til endringsforslaget er 20. november 2021. Eventuelle uttalelser til
endringsforslaget sendes skriftlig til Ringsaker kommune innen angitt frist.
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