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Planinitiativ for Harpviken, Ringsaker kommune 

1. Formelle opplysninger 
• Oppdragsgiver: Kristian Berg Harpviken 

kristian@prio.org, mobil 920 61 861 
• Plankonsulent: Arealtek AS  

Kontaktperson Hilde Smedstad: hilde@arealtek.no, mobil 930 693 63 

2. Planområdet og eiendomsforhold 
Planområdet er på ca. 35 daa og ligger innenfor gnr. 7, bnr. 2 parallelt med E6. Grunneier er 
tiltakshaver. Mjøsa Båtservice har i dag båtverksted og lagring av fritidsbåter i eksisterende 
driftsbygninger etter avtale med grunneier siden 2011.  
 

 
Figur 1. Planområdets beliggenhet 

3. Intensjonen med planforslaget 
Båtlivet på Mjøsa er økende; det blir både flere og større båter. Med økning i antall båter forventes 
tilsvarende behov for vinterlagring, særlig er det mangel på båtopplag for litt større båter. Rapporten 
«Båtopplag og marina i Hamarregionen» (Rambøll, 2018) indikerer at behovet i et 20-års perspektiv 
ligger rundt 800 plasser for regionen som helhet. 
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Etter at ønske om et felles regionalt anlegg ved HIAS for Hamar, Stange og Ringsaker ble skrinlagt er 
det igjen opp til den enkelte kommunen å vurdere arealer for båtopplag og andre fellesfunksjoner 
tilknyttet båtlivet på Mjøsa. Ringsaker har behov for økt kapasitet og etableringen av et varig, 
fullverdig anlegg. Harpviken peker i den sammenhengen seg ut som et bra område for lagring av 
fritidsbåter: Området har kort avstand til Mjøsa med gode muligheter for anleggelse av båtslipp og 
flytebrygge i tilknytning til anlegget.  
 
Totalt er det et område på ca. 20 da., vest for eksisterende driftsbygg, som ønskes brukt til lagring av 
båter. For utelagring vil båtene bli satt på bukker, dekket med presenning, og satt på rette rekker 
parallellt med E6 og med adkomstårer mellom rekkene. I gjennomsnitt kan man lagre cirka 25 båter 
pr dekar, noe som vil bety en maksimal kapasitet på 500 båter. Dette vil utgjøre en betydelig del av 
det anslåtte behovet for fritidslagring i området, og dermed vil det ligge til rette for å redusere 
antallet mindre båtlagringplasser. 
 
Det er også ønskelig å ha mulighet til å oppføre bygg på området for å kunne tilby lagring av båter 
innendørs. Per i dag brukes drifstbygg på eiendommen til innendørs lagring (kapasitet på 30-40 
båter, avhenig av størrelse). Oppføring av bygg medfører en betydelig investering, og vil ikke 
nødvendigvis kunne skje umiddelbart, men det vi tenker oss er en to trinnsmodell, der vi starter med 
et enkelt isolert bygg på 20 x 50 meter, plassert parallellt med eiendsomsgrensen mot vest, for så å 
ha mulighet til å utvide med ytterligere et bygg i samme størrelse, som legges parallellt. 
 
Veg ned til Mjøsa med snuhammer ble omsøkt og etablert samtidig med deponiet.  
I strandsona er det ønskelig å etablere båtslipp for å kunne ta opp båter direkte, samt anlegge en 
flytebrygge som gjør det mulig for kunder å sette igjen båtene sine for mindre service- og 
reparasjonsarbeider. Slippen er tenkt å ha en bredde på ca. 10 m, konstruert i betong, og vil anlegges 
på et sted der terrengprofilen under vann er slik at ytterligere inngrep ikke er nødvendig. I tilknytning 
til slippen ønskes det videre anlagt en flytebrygge. Flytebryggen er tenkt formet som en 90 graders 
vinkel med lengde 15 meter ut fra land, og en pir som strekker seg 15 meter langs stranda, liggende 
rett i sørkant av båtslipp. På denne måten gis det også tilgang for både service og lagring av større 
båter her.  

4. Forholdet til kommuneplanen og gjeldende reguleringsplan 
Området er i kommuneplan for Ringsaker (2014-2025) avsatt til LNF-formål og ligger innenfor 
hensynssone støy (H290). I områder avsatt til LNF-formål er det bare tillatt med bygninger og anlegg 
med direkte tilknytning til landbruket (bestemmelse 5.1). I dette tilfellet er det ønskelig med en 
omregulering til næringsformål. I tillegg vil deler av anlegget (veg, båtslipp og flytebrygge) ligge 
innenfor 100-meters beltet langs Mjøsa som har egne føringer (bestemmelse 1.7) 

Deler av foreslått planområde omfattes også at detaljregulering for E6 Tjernli – Botsenden vedtatt i 
2013. Langs E6 er de berørte områdene regulert til landbruksformål, annet vegareal og midlertidig 
anleggsområde. Byggegrense lang E6 på denne strekningen er 100 meter. Bebyggelsen på 
eiendommen omfattes av bestemmelsesområde HL2 med egne vilkår for bruk av bygninger og 
anlegg. Det er viltgjerde og støyskjerm på strekningen. Langs Mjøsa er det regulert inn et område til 
friluftsformål (LFRI, LFV) hvor det bla. skal anlegges offentlig turveg i regi av kommunen. 
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Figur 2. Utsnitt fra gjeldende kommuneplan og reguleringsplan 
 
Søknad om bruksendring av driftsbygning til båtlager (2017)   
Grunneier har søkt og fått innvilget bruksendring av to driftsbygninger på landbrukseiendommen til 
båtlager. Det er videre søkt og innvilget tillatelse til oppsett av plasthall i regi av Mjøsa båtservice 
 
Søknad om deponi (2019) 
Veidekke Entreprenør AS søkte kommunen og fikk tillatelse til å deponere overskuddsmasser fra 
utbyggingsprosjektet. Området ble drenert og hevet. I forbindelse med deponiet ble det anlagt en 
driftsveg i skogkanten mot dyrka mark og anlagt en snuhammer hvor det også ble deponert en 
mindre mengde masser som kommunen skulle benytte i forbindelse med anleggelse av turveg langs 
Mjøsa. Massene som ble deponert utgjorde i hovedsak masser fra den gamle vegkroppen (ikke jord). 
Deponiet skulle istandsettes og beplantes. 
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Figur 3. Skisse over arealet som er akseptert benyttet som deponi 

5. Beskrivelse av planområdet 
Planområdet ligger rett nord for avkjøring til Nes, ca. 2 km nord for avkjøring til Brumunddal. Store 
deler av området er akseptert benyttet som deponi for overskuddsmasser i forbindelse med E6-
utbyggingen 
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Figur 4. Foreløpig avgrensing av planområdet 

 

 
Figur 5. Område for båtopplag benyttet som deponi 

 
Landbruksinteresser 
Området har bestått av skog på middels bonitet, men var før deponering og drenering vurdert som et 
«sumpaktig krattareal». Det er ikke gjort registrering av MIS-figurer. Arealene er registrert som 
dyrkbart. Den etablerte adkomstvegen går i kanten av eksisterende dyrka mark. 
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Dyrka marka på eiendommen er i dag leid bort. Det gjelder også driftsbygningene som benyttes av 
Mjøsa Båtservice 
 
Naturmangfold 
Det er ikke registrert arter av stor forvaltningsinteresse eller verdifulle naturtyper innenfor området, 
men forslag til tiltak vil berøre strandsonen.  
 
Kulturminner 
I forbindelse med reguleringsarbeidet i tilknytning til E6 er det utført kartlegging og vurdering av 
potensial for funn av kulturminner innenfor et areal på 100 meter bredde på hver side av 
eksisterende E6. Det er ikke registrert kulturminner innenfor planområde.  
 
Figur 6 er hentet fra søknad i forbindelse med deponi og viser registreringer i naturbase i området. 

 
Figur 6. Utklipp fra søknad fra Veidekke i forbindelse med etablering av deponi. Fra miljødirektoratets 
«Naturbase».  

 
Friluftsliv 
Området er i dag ikke spesielt benyttet i friluftssammenheng, men kommunen har planer om 
etablering av turveg langs Mjøsa fra Framnesbrua forbi planområdet og videre nordover til 
Brattbakken. Denne turvegen er regulert inn i detaljregulering for E6 og vil bli ivaretatt. Det har vært 
dialog med kommunen og entreprenør som har oppdraget med turvegen. Traseen for stien er lagt 
slik at de to aktivitetene ikke skal komme i konflikt. Slippen vil videre sikres slik at den ikke medfører 
risiko for forbipasserende, og den vil visuelt utformes slik at den ikke er skjemmende i landskapet. 
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Beredskap 
Området, med unntak av strandsona, er ikke utsatt for flom. Området er ikke skredutsatt. På 
nåværende tidspunkt ser en ikke at det er kritiske forhold knyttet til samfunnssikkerhet og 
beredskap. Dette vil bli nærmere behandlet i ROS-analyse hvor bla trafikkavvikling og hensynet til 
planlagt turveg vil være viktige momenter.  
 
Landskap 
Det vil bli anlagt vegetasjonsskjerm for å skjerme båtlageret for innsyn fra E6 og fra Mjøsa. Det legges 
opp til en vegetasjonsskjerm på om lag 20 meter, både mot E6 og langs eiendomsgrensa mot vest. 
Mot Mjøsa vil eksisterende skogsareal i en bredde på 100-150 meter bestå.   
 
Krav om konsekvensutredning 
Planforslaget er ikke i tråd med gjeldende kommuneplan og det er derved ikke foretatt en 
overordnet vurdering av tiltaket, plassering og hvorvidt tiltaket kan medføre uheldige konsekvenser 
for miljø og samfunn.  Reguleringsplaner som kan få vesentlig virkninger for miljø og samfunn hvor 
tiltaket ikke tidligere er konsekvensutredet omfattes av Forskrift om konsekvensutredning fra 2017. 
 
§ 6b) omhandler reguleringsplaner som alltid skal konsekvensutredes:   

«reguleringsplaner etter plan- og bygningsloven for tiltak i vedlegg I. Unntatt fra dette er 
reguleringsplaner der det konkrete tiltaket er konsekvensutredet i en tidligere plan og der 
reguleringsplanen er i samsvar med denne tidligere planen».  

 
Tiltaket omfattes ikke av Vedlegg 1.  
 
§8 i KU-forskriften omhandler planer som skal vurderes nærmere med hensyn til om 
konsekvensutredningsplikt utløses. 

«reguleringsplaner for tiltak i vedlegg II. Unntatt fra dette er reguleringsplaner der det 
konkrete tiltaket er konsekvensutredet i en tidligere plan og der reguleringsplanen er i 
samsvar med denne tidligere planen» 

 
Det konkrete tiltaket er ikke tidligere konsekvensutredet, men området er vurdert i forbindelse med 
utbyggingen av ny E6 og anleggelse av deponi. 
 
Det er noe usikkert om planforslaget omfattes av vedlegg II. Mest nærliggende er det å vurdere 
området etter punkt 1 d) i. Avskoging med sikte på omlegging til annen bruk siden det i forbindelse 
med anleggelse av deponi var forutsatt at området skulle istandsettes og tilplantes. Og muligens 
kommer anleggelsen av privat veg ned til strandsona, inn under 10. e) i. Bygging av veier. Samtidig 
ble både omdisponering til deponi og veg vurdert og akseptert i forbindelse med at det ble gitt 
tillatelse til deponi. 
 
Siden tiltaket er endret gjøres det en vurdering med hensyn til om plan om båtopplag inklusive 
båtslipp og flytebrygge kan få vesentlig virkning for miljø og samfunn som ikke er vurdert i 
forbindelse med tidligere søknader. 
 
Området er avsatt til LNF-formål i gjeldende kommuneplan. Store deler av planområdet ligger 
innenfor reguleringsplan for E6 Tjernli – Botsenden og er regulert til landbruk. Nærmest E6 er 
området regulert til annen veggrunn, offentlig.    
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Det gjøres en vurdering av planforslaget i henhold til kriteriene i § 10. Kriteriene skiller mellom 
egenskaper ved tiltaket og tiltakets virkning for omgivelsene. 
 
Egenskaper ved tiltaket: 
A) Område som foreslås regulert er begrenset  
B) Tiltaket medfører omdisponering av et område som er vurdert å være dyrkbart, men ikke dyrket. 
Området er tidligere kratt/sumpskog, men er i forbindelse med E6-utbyggingen benyttet som deponi 
og fylt opp. Det er ikke vurdert nydyrking av området. 
C) Tiltaket medfører i liten grad utslipp eller avfallsproduksjon. Det er positivt at området ligger tett 
på E6 og Brumunddal. 
D) Etablering av båtlager, -slipp og flytebrygge anes ikke å medføre risiko for alvorlige ulykker.  
 
Virkning av tiltaket (§10, 2. ledd): 
a) Tiltaket berører ikke verneområder, utvalgte naturtyper, prioriterte arter, vernede vassdrag eller 
vern etter kulturminneloven 
b) Planområdet kommer ikke i konflikt med registrerte truede arter eller naturtyper, verdifulle 
kulturminner. Selve området for båtlager og adkomstveg er vurdert i forbindelse med etableringen 
av deponi. Når det gjelder båtslipp og flytebrygge er dette nye tiltak som vil berøre strandsone. Dette 
må ivaretas på en god måte både mht. friluftsinteresser og biologisk mangfold. 
c) Tiltaket er ikke i konflikt med statlige planretningslinjer, men må følge opp intensjonene i og 
føringer knyttet til tiltak i strandsona 
d) Tiltaket medfører omdisponering av skogsareal. Arealet er registrert som dyrkbart i et område 
med god jordkvalitet, men er ikke dyrket. I forbindelse med etableringen av deponiet ble det ikke tatt 
høyde for at området skulle etableres som dyrka mark som ville krevd en spesiell oppfølging for å 
ivareta jordstruktur mv. Det var kun krav om tilplanting. Det vurderes ikke at en omdisponering av 
området vil ha betydning for dagens landbruksvirksomhet. 
e) Det vurderes at tiltaket vil bety et begrenset inngrep i naturen og medføre relativt liten belastning 
på miljøet 
f) Tiltaket har ingen konsekvens for befolkningens helse. Det må i forbindelse med tiltak tas 
tilstrekkelig hensyn til nærhet til strandsona og allmennhetens tilgang til denne. 
g) Tiltaket medfører ikke vesentlig forurensning eller klimagassutslipp. Det er positivt at området har 
kort avstand til Mjøsa og enkel tilkomst fra E6. Området ligger sentral mtp. aktuelle brukere. 
h) Det er liten/ingen fare for alvorlige ulykker som skyldes naturfarer som ras, skred eller flom. Ev. 
fare knyttet til selve tiltaket må ivaretas gjennom sikring av området. 
 
Vurderingen har tatt utgangspunkt i kjent kunnskap og kunnskap fremkommet i forbindelse med 
etablering av deponi på eiendommen. Etter en samlet vurdering av egenskaper ved tiltaket og 
tiltakets virkning på omgivelsene anses det ikke påkrevd med konsekvensutredning. Konsekvenser 
for miljø og samfunn synliggjøres og beskrives nærmere i planbeskrivelsen og i den videre 
planprosessen. 

6. Utredninger og avklaringer  
• Planavgrensning 
• Tilpasning og tilrettelegging i strandsona 
• Nærhet til E6 og vedtatt byggegrense 
• Tilpasning og tilrettelegging av næringsvirksomheten (adkomst, bygninger og anlegg mv) 
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• Landskapstilpasning 

7. Varsel og medvirkning 
Dette er en mindre reguleringsplan. En anser ikke at det er behov for medvirkning utover varsling og 
høring av planforslaget som er minstekravet i henhold til plan- og bygningsloven. 

8. Samfunnsnytte 
Det anses at prosjektet vil gi en positiv samfunnsnytte. Tiltaket vil medføre at mange som i dag 
transporterer båtene sine langs offentlig vei, til dels over betydelige strekninger, får en mulighet for å 
ta sin båt opp på slipp og direkte til lagring.  
 
Det er over en lengre periode forsøkt å komme frem til et felles område for båtlagring på 
Hedmarken, senest ved HIAS i Stange kommune. I forbindelse med omdisponering av områder ved 
båthavna i Brumunddal er det færre lagringsplasser enn tidligere og det er et økende behov for 
lagerkapasitet, både på grunn av at det blir flere båter, og fordi antallet store båter øker sterkt. 
 
Det vurderes å medføre relativt små negative effekter på miljøet med etablering som omsøkt gitt at 
det tas tilstrekkelig hensyn til strandsoneproblematikk. Når det gjelder landbrukseiendommen har 
dyrka mark vært leid bort og driftsbygninger blitt benyttet av Mjøsa Båtservice siden 2011. En 
utvidelse og oppgradering av denne virksomheten som ligger med nærhet til Brumunddal og 
Framnes camping synes gunstig. Etableringen skal tilpasses fremtidig strandpromenade langs Mjøsa i 
regi av kommunen 
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