
 

Meld inn sak til Regionalt planforum 

 
 

Fyll ut alle feltene (feltene utvider seg) 

Om saken 

Navn på saken / saken gjelder 
 

Reguleringsplan for Harabakken 

 

Om kommunen/annen aktør: 

Ønsket dato for møtet 
Skriv om det er behov for tid utover  
1 time (se møtedatoer på 
innlandetfylke.no/planforum)  
 

15.3.2022 
 
Antar at en time er tilstrekkelig.  

Navn på kommune/ tiltakshaver 
 

Harabakken AS v/ Robert Storbekk 

Navn/e-postadresse på deltakere 
fra kommunen/tiltakshaver/konsulenter 

 

Harabakken AS, Robert Storbekk, 
robert@storbekk.no 

Arealtek AS, Henri Auer, henri@arealtek.no 

Ringsaker kommune, Pål Ivar Brekke, 
pal.ivar.brekke@ringsaker.kommune.no 

 

  

 

 

Skjema 

 Kommunen / annen aktør fyller ut og sender inn skjema sammen med relevante 

vedlegg. 

 Skjema sendes inn senest 14 dager før planforum skal avholdes. 

 Skjema sendes til planforum@innlandetfylke.no med kopi til post@innlandetfylke.no. 

 

Se møtedatoer og annen informasjon på innlandetfylke.no/planforum 

 

Vedlegg 

 Legg ved kartutsnitt og annen informasjon som kommunen mener er hensiktsmessig 

for saken, for eksempel bilder, illustrasjoner, utredninger mv. 
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Om planarbeidet: 

Navn på planen 
 

Harabakken 

Bakgrunnen for at planarbeidet er 
satt i gang 
 

Ønske om etablering av robotiserte 
plantefabrikker/veksthus på eiendommen. Tiltaket 
krever planavklaring grunnet avstand til E6.  

Status – hvor langt har planen 
kommet i prosessen?  
(varsel om oppstart / under utarbeidelse 
/ offentlig ettersyn / høring / annet) 
 

Varsel om oppstart er sendt 23.2.2022.  

Er forslaget i samsvar med 
kommuneplan/overordnet plan? 
 

Området er avsatt til LNF-formål i kommuneplanens 
arealdel.  

Kan forslaget være i konflikt med 
nasjonale og/eller regionale 
interesser? Hvis JA, hvilke? 
 

Ja, byggegrense mot E6, jf. veglova § 29 

Andre forhold/utfordringer av 
overordnet karakter? 
 

Jordvern. Byggeområdet er produktiv skog registrert 
som dyrkbar mark. Tilkomstveg vil bygge ned ca. 1 
daa dyrka mark langs viltgjerdet.  
 
Kulturminner. Det er registrert kulturminner på 
eiendommen. Dette er omtalt i planinitiativet, og 
tiltaket vil ikke berøre de registrerte kulturminnene.  
 
Adkomst til området, er regulert boligadkomst fra fv. 
184 øst for rundkjøringa egnet for næringsområdet? 

**) 
Hvilke konkrete problemstillinger 
ønsker kommunen/tiltakshaver  
å ta opp i planforum? 
 
 

Se notat 

Hvilke regionale aktører ønsker  
kommunen/tiltakshaver at skal  
delta i planforum? 
 

Statens vegvesen, Nye Veier AS, Innlandet 
fylkeskommune, Statsforvalteren.  

Andre ting det er relevant å  
opplyse om 
 
 

I planinitiativ og presentasjoner er det også vist 
veiservicetilbud med hurtigladestasjonerfor elbiler. 
Denne delen av planarbeidet ble stanset av 
kommunen da dette ikke er i samsvar med 
overordnet plan.  

 


