
 
 
     
Hamar kommune 
 

  Saksbehandler: 
Ragnhild Storstein 

  Telefon: 
95 92 00 27 

  E-post: 
rag@p1.no 

  Dato: 
28.01.2021 

 
Planinitiativ  
Detaljregulering for Sælid, gnr./bnr. 20/4 og /289 m.fl. i Ridabu 
 
Sælidveien 40 AS har planer om å oppføre blokkbebyggelse med leiligheter på gnr. 20 bnr. 289.    
Det er Sælidveien 40 AS (som eies av Hagen og Godager AS) som er hjemmelshaver til eiendommen. 
Sælidveien 40 AS har engasjert Hagen og Godager AS for å gjennomføre hele utbyggingsoppdraget 
inkl. reguleringsplanprosessen, og Plan1 er engasjert av Hagen og Godager for å utarbeide og 
fremme forslag til detaljregulering for området.  

På vegne av Hagen og Godager AS fremmes med dette revidert planinitiativ for ovennevnte 
eiendommer. Eiendommene ønskes regulert til boligformål med tilhørende anlegg. 
 

1. Forslagsstiller og plankonsulent 
Forslagsstiller 
 

Navn/firma: Hagen og Godager AS  
Kontaktperson: Øystein Akre  
E-post: akre@hagenoggodager.no 

 
Konsulent 
 

Navn/firma: Plan1 AS 
Kontaktperson: Ragnhild Storstein 
Adresse: Balder Allé 2, 2060 Gardermoen 
E-post: rag@p1.no 
Telefon: 95920027 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



2 
 

2. Informasjon om planområdet 
Planområdets 
adresse: 

Sælidvegen 40, 2322 Ridabu. 

Planområdets 
størrelse: 

Planområder er på ca. 9 dekar. 

Eiendommer 
(gbnr.): 

Sælidvegen 40 består av to hjemler, gnr./bnr. 20/4 og 20/289. I tillegg 
kommer nødvendig vegareal som kan berøre annen eiendom. 

Planstatus – 
kommuneplan: 

Eiendommene er avsatt til «nåværende næringsbebyggelse» i 
kommuneplan for Hamar 2018-2030, vedtatt 30.05.2018: 

 

Sælidvegen 40 ligger like vest for fylkesveg 224. 
 

 

Tegnforklaring gjeldende kommuneplan 
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 Tomten berøres av kommuneplanens angitte hensynsone - viktig 
kulturlandskap i LNF, H550: 
 

Utsnitt av kommuneplanens angitte hensynssone H550. 
 

Planstatus – 
reguleringsplan: 

 

Arealet er regulert til «nåværende industri» i reguleringsplan for Sælid 
gård, ikrafttredelse 24.07.1978, samt mindre del til «spesialområde 
verneområde (trær som skal bevares») i reguleringsplan for felleskjøpet 
Østlandet Sælid, ikrafttredelse 18.06.1997: 

 Utsnitt av gjeldende reguleringsplan for Sælid gård, ikrafttredelse 
24.07.1978. 
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Utsnitt av gjeldende reguleringsplan for Felleskjøpet Østlandet Sælid, 
ikrafttredelse 18.07.1997. 

 
 
 
3. Planinitiativet 

 

PLANINITIATIVET 

Premiss/redegj

ørelse jf. 

forskrift § 1 

(PBL § 12-1) 

Plankonsulentens beskrivelse Planmyndighetens 

merknader til 

planinitiativet 

Planinitiativet skal i 

nødvendig grad 

omtale premissene 

for det videre 

planarbeidet, og 

redegjøre for 

punktene opplistet 

nedenfor: 

  

a) formålet med 

planen 

Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for utbygging av 

boliger i form av leilighetsbygg med underliggende 

parkeringskjeller og felles uteoppholdsarealer. 

Reguleringsformålet vil bli Boligbebyggelse – 

blokkbebyggelse.  

 

b) planområdet og 

om planarbeidet vil 

få virkninger 

utenfor 

planområdet 

Prosjektet omfatter eiendommene på gnr./bnr. 20/4 og 

20/289, samt atkomstløsning som kan berøre annen 

eiendom. Kommunens planavdeling har i møte med 

oppdragsgiver signalisert at de ikke er avvisende til 

boligformålet. 
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PLANINITIATIVET 

Premiss/redegj

ørelse jf. 

forskrift § 1 

(PBL § 12-1) 

Plankonsulentens beskrivelse Planmyndighetens 

merknader til 

planinitiativet 

Prosjektet omfatter i hovedsak tomten i sørvest (gnr./bnr. 

20/289) som i dag består av en verkstedsbygning og en 

lagerhall/garasjeanlegg. Bygningene benyttes som 

utleielokaler i dag.    

Eiendommen mot nordvest (gnr./bnr. 20/4) består av et 

historisk brenneribygg/ tårnbygg som er SEFRAK-registrert, 

samt et nyere næringsbygg. Disse bevares og inngår ikke i 

prosjektet.  

Oversikt over areal som foreslås tatt med innenfor 

planområdet.  

c) planlagt 

bebyggelse, anlegg 

og andre tiltak 

Det planlegges 3 nye leilighetsbygg på den sørvestvendte 

tomten. Eksisterende bygg på eiendommen rives. 

Innkjøring fra Sælidvegen beholdes som i dag, men legges om 

internt på området. Ny felles internveg planlegges langt langs 

tomtens nordøstre grense ned til 1.et. nivå på eksisterende 

næringsbygg i vest, som ikke skal rives. Derfra nås p-plasser 

på terreng og ny underetasje med parkering for boligene. 

Bygg 1 (i vest) planlegges i 3 etasjer med inntrukket 4. etasje, 

bygg 2 (sørøst) og bygg 3 (nordøst) planlegges i 4 etasjer med 

inntrukket 5. etasje.   

Dette gir gode solforhold og flott utsikt fra boligene, samt 

åpne og solfylte uteoppholdsarealer mot sørvest.  

Gangatkomst vil følge samme trasé som atkomstvegen. Det 

foreslås også å etablere en ny gangatkomst mot friområdet 

øst for den nye bebyggelsen ned til Ridabu. Dette vil gi god og 

naturlig atkomst til sentrum av Ridabu.   

 

d)utbyggings-volum 

og byggehøyder 

Det planlegges tre bygningsvolumer. Det vises til område-

analysen m/illustrasjoner som vedlegges.  
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PLANINITIATIVET 

Premiss/redegj

ørelse jf. 

forskrift § 1 

(PBL § 12-1) 

Plankonsulentens beskrivelse Planmyndighetens 

merknader til 

planinitiativet 

Byggene vil hhv. ha 3 etasjer med inntrukket 4. etasje og 4 

etasjer med inntrukket 5. etasje. Det planlegges til sammen 

64 leiligheter fordelt på de tre byggene med hhv. 18 + 23 + 23 

leiligheter. I tillegg planlegges det parkeringskjeller hvor det 

også er bodareal. Det vil tilrettelegges for gjesteparkering på 

bakkeplan.  

Leilighetene vil kunne anlegges i tråd med kommunens 

forventninger, særlig med hensyn til gode lys-solforhold inne 

i enkeltleilighetene.  

Vedlagte områdeanalyse med illustrasjoner viser disse 

overordnete intensjonene.  

e) funksjonell og 

miljømessig kvalitet 

Planområdet ligger ca. 800 meter fra Ridabu sentrum og Vang 

kirke og ellers i kort avstand fra nærbutikk, barneskole og 

ungdomsskole. 

Tomten ligger ikke innenfor konsesjonsområde for 

fjernvarme.  

Bruk av fornybare bygningsmaterialer i bygg vil bli vurdert iht. 

TEK17. 

 

f) tiltakets virkning 

på, og tilpasning til, 

landskap og 

omgivelser 

Atkomst, utforming og plassering av byggene, utearealer og 

parkering vil bli vurdert og tilpasset terrenget. Vedlagte 

områdeanalyse inkl. illustrasjoner viser hvordan bebyggelsen 

vil kunne fremstå og virkningen den kan få på omgivelsene og 

fra kulturlandskapet i vest/ fra E6 (den viktigste 

fjernvirkningen). 

Tomten er bebygd i dag og skrår mot vest. Det er en 

skråningskant i ytterkant mot vest. Terrenget stiger fra ca. 

kote +145 til ca. kote +152 innenfor planområdet, men 

stigning på selve byggetomten/ «platået» er ca. kote +148 til 

kote +151, ca. 3 meter stigning innenfor aktuelt 

byggeområde.  

Planområdet grenser til et større regulert friområde og 

eksisterende boligområder mot sørøst. Eksisterende boliger 

ligger i noe avstand fra utbyggingsområdet, med friområdet 

imellom, slik at deres sør- og vestvendte arealer i liten grad 

blir berørt. Mot nord og nordvest ligger eksisterende 

næringsvirksomhet.  

 

g) forholdet til 

kommuneplan, 

eventuelle 

gjeldende 

reguleringsplaner 

og retningslinjer, og 

pågående 

planarbeid 

I gjeldende kommuneplan er eiendommene avsatt til 

industri/næringsvirksomhet i samsvar med dagens bruk. 

Området ligger imidlertid i direkte tilknytning til eksisterende 

boligområder og sentrumsnært (ca. 800 m), slik at en 

fortetting på disse arealene vil være i tråd med overordnede 

føringer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging i 

kommunene. Planavdelingen har også i møte med 
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PLANINITIATIVET 

Premiss/redegj

ørelse jf. 

forskrift § 1 

(PBL § 12-1) 

Plankonsulentens beskrivelse Planmyndighetens 

merknader til 

planinitiativet 

forslagstiller signalisert at de ikke er negative til boligformål 

her.  

Tomten berøres av kommuneplanens angitte hensynsone - 

viktig kulturlandskap i LNF H550 (hensynssone landskap), slik 

at det vil være viktig å dokumentere nær- og fjernvirkning. 

Det vises til områdeanalysen som er utarbeidet for området. 

h) vesentlige 

interesser som 

berøres av 

planinitiativet 

Tomten ligger innenfor eksisterende byggesone og ligger ca. 

8oo meter fra sentrum og bør ut ifra dette utnyttes 

arealeffektivt.  

Utnyttelse og høyder foreslås noe høyere enn det som 

tradisjonelt har vært vanlig i dette området, men etter at det 

første planinitiativet ble sendt inn har prosjektet blitt 

bearbeidet. Byggenes høyde er redusert, et av byggene er 

mindre og både plassering og utforming i det bearbeidede 

prosjektet underordner seg den bevaringsverdige 

bebyggelsen på Sælid. Det høyeste av de nye byggene ligger 

lengst unna den bevaringsverdige bebyggelsen og bakerst på 

platået, og vil ha tilnærmet tilsvarende maks kotehøyde som 

boligblokken på gnr. 20 bnr. 396 (Øvre 17). Byggene som 

ligger nærmest bebyggelsen på Sælid er lavere og 

underordner seg disse.  

 

i) hvordan 

samfunnssikkerhet 

skal ivaretas, blant 

annet gjennom å 

forebygge risiko og 

sårbarhet 

Det vil bli utarbeidet en risiko- og sårbarhetsanalyse. Risiko 

knyttes til uønskede hendelser, dvs. hendelser som i 

utgangspunktet ikke skal inntreffe. Konsekvensene av mulige 

uønskede hendelser beskrives i forhold til menneskers liv og 

helse, materielle verdier og miljø. 

 

j) hvilke berørte 

offentlige organer 

og andre 

interesserte som 

skal varsles om 

planoppstart 

Det vil i samråd med kommunen avklares hvilke offentlige 

organer, grunneiere, festere, naboer, gjenboere og evt. lag og 

foreninger som anses som berørte og dermed skal varsels 

ifm. oppstart av planarbeid. 

 

k) prosesser for 

samarbeid og 

medvirkning fra 

berørte 

fagmyndigheter, 

grunneiere, festere, 

naboer og andre 

berørte 

Plan- og bygningsloven sikrer at man i plansaker får bred 

medvirkning i hele planprosessen. Gjennom oppstartsmøte, 

varsel om oppstart og offentlig ettersyn gis det anledning til å 

påvirke og komme med innspill til planarbeidet for alle 

berørte myndigheter og instanser, naboer og andre. Behov 

for ytterligere informasjon/ medvirkningsprosesser avklares i 

samråd med kommunen. 

 

l) vurderingen av 

om planen er 

Boligfortetting i dette sentrumsnære området vurderes å 

være i tråd med overordnete føringer for bærekraftig 
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PLANINITIATIVET 

Premiss/redegj

ørelse jf. 

forskrift § 1 

(PBL § 12-1) 

Plankonsulentens beskrivelse Planmyndighetens 

merknader til 

planinitiativet 

omfattet av 

forskrift om 

konsekvensutredni

nger, og hvordan 

kravene i tilfelle vil 

kunne bli ivaretatt. 

stedsutvikling og samordnet bolig-, areal- og 

transportplanlegging. Kommunen har også signalisert at den 

ikke er negativ til boliger her. 

Dagens regulering tilrettelegger for industrivirksomhet, men 

dagens bruk av lokalene til utleie tilsier at stedet er lite egnet 

til tyngre næringsvirksomhet, så som ny industri, lager e.l. og 

det er utfordrende å finne aktuelle leietakere. Av hensyn til 

sentrumshandel er det heller ikke stedet for å etablere 

forretning e.l.  

Omgitt av boliger, landbruk og et kulturhistorisk bygg, bør 

eiendommen huse nettopp boliger og ikke industri som er 

någjeldende arealformål.  

Tiltaket vurderes å ikke gi vesentlige virkninger på miljø og 

samfunn. Selv om arealformålet endres fra någjeldende 

industriformål til boligformål, vurderes planinitiativet å 

ivareta kommuneplanens intensjoner på en bedre måte enn 

någjeldende arealformål, planforslaget vurderes derfor ikke å 

omfattes av forskrift om konsekvensutredninger. 

Selv om planen vurderes å ikke være utredningspliktig, vil det 

i reguleringsplanarbeidet gjennomføres grundige utredninger 

av aktuelle plantema.  

Illustrasjoner Områdeanalyse som også inneholder ideskisse og 

illustrasjonsperspektiver, som viser området som skal 

reguleres.  

 

 
 
 
Med vennlig hilsen 

 
 
Ragnhild Storstein 

Arealplanlegger 
 

 
Vedlegg: 

• Områdeanalyse 

 
 
 

 


