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1 Planens hensikt 

Hensikten med planen er å legge til rette for båtopplag med tilhørende båtslipp og brygge ved 

Mjøsa. Planen omfatter også tilgrensende landbruksarealer. 

 

2 Fellesbestemmelser for hele planområdet 

2.1  Funksjons- og kvalitetskrav (§12-7 nr 1, 4 og 7) 
a) Farge på presenning over båter som lagres utendørs skal være ensartet og mørk 

b) Parkbelysning og annen belysning innenfor planområdet, som kan virke sjenerende for 

trafikanter på E6, skal godkjennes av vegmyndighetene før det tillates satt opp. I 

strandsonen er det kun tillatt med tidsbegrenset funksjonsbelysning knyttet til 

næringsvirksomheten. Av hensyn til båttrafikken kan brygga ha diskre belysning.  

c) Overvann skal infiltreres på egen grunn og fordrøyes. Overvannsplan skal fremlegges med 

byggesøknad og godkjennes av Ringsaker kommune. 

 

2.2 Automatisk fredede kulturminner (§12-7 nr 6) 
a) Dersom det i forbindelse med tiltak i marken oppdages automatisk fredete kulturminner 

som tidligere ikke er kjent, skal arbeidet stanses i den utstrekning det berører kulturminnene 

eller deres sikringssoner på fem meter. Det er viktig at også de som utfører arbeidet i 

marken gjøres kjent med denne bestemmelse. Melding om funn skal straks sendes 

Innlandet fylkeskommune, jf. lov om kulturminner §8, annet ledd. 

2.3 Byggegrenser (§12-7 nr 2) 
a) Bebyggelse og anlegg skal oppføres innenfor grensene for reguleringsformålet og angitte 

byggegrenser i plankartet der annet ikke er angitt.  

b) Ved gjenoppføring av eksisterende landbruksbebyggelse gjelder byggegrense for 

bestemmelsesområde (pkt. 5) 

c) Det tillates lagring av fritidsbåter utendørs inntil formålsgrense for GV1 og GV2 innenfor 

kombinert formål LAA2 
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d) Innenfor område avsatt til kombinert formål LAA1 tillates oppført to bygg i tilknytning til 

båtlagervirksomheten 52 m fra senter mellom kjørefelt i nærmeste kjørebane langs E6. 

e) Innenfor område avsatt til kombinert formål LAA1 tillates adkomstveg utenfor byggegrense 

mot E6. 

2.4 Miljøkvaliteter ( §12-7 nr 3) 
a) Miljøverndepartementets retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging, T-

1442/2016, eller den til enhver tid gjeldende retningslinje legges til grunn innenfor 
planområdet.  

b) Bruk og oppbevaring av olje, kjemikalier og andre forurensende stoffer skal være tilstrekkelig 

sikret for å hindre avrenning til grunnen.  

c) Utslipp av prosessvann skal ikke påvirke vannkvaliteten i primærresipient slik at 

tilstandsklassen for resipienten endres. Det vises til forurensningsforskriften. 

 

2.5 Dokumentasjonskrav og særskilte krav til underlag til 

byggesaksbehandlingen (12-7 nr 12) 
a) Sammen med søknad om tillatelse til tiltak skal det legges frem en situasjonsplan som 

minimum skal vise:  

• Bebyggelsens plassering og dimensjoner 

• Tomtegrenser  

• Eksisterende og fremtidig terreng inkludert skjæringer og fyllinger 

• Kjøreareal samt parkering 

• Framkommelighet for kjøretøyer ved renovasjon, utrykning og brøyting 

• Areal for snøopplag 

• Løsninger for disponering og drenering av overvann som oppfyller krav til lokal 

overvannshåndtering i byggteknisk forskrift.  

 

3 Bestemmelser til arealformål 

3.1 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

3.1.1 Kjøreveg (SKV) 

a) SKV1 er eksisterende adkomst til tunet på landbrukseiendommen 

b) SKV2 er adkomst til næringsområde. Kurvatur og bredde kan justeres noe sideveis, men ikke 

nærmere enn 5 m fra etablert viltgjerde. 

 

3.1.2 3.1.2 Annen veggrunn, grøntareal (SVG) 

a)  Område SVG utgjør etablert grøntareal.  

3.2 Grønnstruktur 

3.2.1 Vegetasjonsskjerm (GV) 

a) Område GV1 skal utgjøre en vegetasjonsskjerm langs E6 bestående av bjørk og furu i klynger. 

b) Område GV2 skal utgjøre en vegetasjonsskjerm mot naboeiendom. 
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3.3 LNFR-areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og 

gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressurser 

3.3.1 Landbruksformål (LL) 

a) Innenfor området tillates kun gårdstilknyttet virksomhet og anlegg inkludert bolig. 

3.3.2 Skogbruk (LSK) 

a) Området er skogareal 
b) Hogst skal gjennomføres slik at skjermingshensyn ivaretas så lenge område LAA2 benyttes til 

båtlager. 

3.3.3 LNFR-formål kombinert med næring/tjenesteyting (LAA) 

a) Fellesbestemmelser for LAA1-LAA3 

• Jordlovens bestemmelser skal gjelde innenfor formålet. 

• Det tillates tiltak knyttet til næring i form av lagring og service på fritidsbåter.  

• Ved nedleggelse av båtlager, og aktivitet i tilknyttet til denne virksomheten, skal området 

tilbakeføres til landbruk 

 
b) LAA1 

• Bebyggelse innenfor arealformålet kan benyttes til lagring av båter, verksted og et salgsareal. 

Salgsarealet kan være på inntil 50 m2 og skal være knyttet opp til virksomheten. Dersom 

båtlager legges ned og aktiviteten knyttet til virksomheten opphører, skal salgsarealet også 

avvikles. 

• Innenfor området tillates oppført 2 nye bygg, hver på maksimalt 20 x 50 meter med 

gesimshøyde 5,5 meter og mønehøyde 11 meter. Bygg skal utformes slik at de harmonerer med 
omgivelsene, det skal benyttes tre eller ikke-skinnende materialer og fargebruken skal være 

dempet. 

• Innenfor arealformålet tillates adkomstveg til båtlager. 

• Det er tillatt med driftsbygninger tilhørende landbruksformålet 

 

c) LAA2 

• Innenfor området tillates utendørs lagring av fritidsbåter 
 

d) LAA3 

• Innenfor arealformålet tillates kjøreveg og vendehammer tilpasset virksomheten.  

• Vegen skal være privat og kan kun benyttes i næringsøyemed. Kjøreveg skal sikres med bom  

• Det tillates ikke lagring eller parkering av biler eller båter 

• Krysningspunkt mellom turveg og kjøreveg skal merkes med varselskilt om kryssende turveg 

• Det skal etableres tilstrekkelig fri sikt mellom etablert vendehammer og Mjøsa hvor det ikke skal 

være vegetasjon eller andre sikthindringer høyere enn 0.5m over vegbanens nivå. 

• Regulert turveg skal ivaretas og sikres på en god måte. Det skal tilstrebes en bredde på 3 meter 

med mulighet for lokal tilpasning. Ved kryssing av kjøreveg skal det settes opp fartsdempende 

tiltak og varselskilt om kryssende trafikk på begge sider av turvegen. 

 

3.4 Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone §12-5 nr. 6 

3.4.1 Kombinerte formål - Friluftsområde i sjø og vassdrag i kombinasjon med 

næring/tjenesteyting (VKA1) 

a) Ved nedleggelse av båtlager, og aktivitet i tilknyttet til denne virksomheten, skal området 

tilbakeføres til friluftsområde  
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4 Bestemmelser til hensynssoner 

4.1 Sikrings-, støy og faresoner 

4.1.1 Fareområde flom (H320) 

a) Det tillates kun etablert båtslipp og flytebrygge innenfor fareområde flom 

 

5 Bestemmelsesområde 

5.1.1 Vilkår og bruk av arealer, bygninger og anlegg  

a) Bestemmelsesområde #1 

• Innenfor område #1 tillates landbruksbebyggelse inkludert bolig og ev. gjenoppføring. Det 

tillates ikke nye boenheter. Fradeling tillates ikke.  

 

b) Bestemmelsesområde #2 

• Innenfor område #2 tillates landbruksbebyggelse og gjenoppføring av landbruksbebyggelse.  

 

c) Bestemmelsesområde #3 

• Innenfor bestemmelsesområde #3 tillates tilkomstveg, båtslipp, flytebrygge og landgang 

tilpasset virksomheten.  

• Båtslipp kan være ca. 10 x 25 meter, flytebrygge skal bestå av 4 elementer i L-formasjon. Det 
vises til illustrasjonsplan datert 28.9.2020.  

• Slipp og flytebrygge er privat og skal være tilknyttet og benyttes i forbindelse med godkjent 

næringsvirksomhet.  

• Ved nedleggelse av båtlager, og aktivitet i tilknyttet til denne virksomheten, skal området 

tilbakeføres til landbruks- og friluftsområde.  

 

6 Rekkefølgebestemmelser og vilkår for gjennomføring 

6.1 Før igangsettingstillatelse 
a) Før det gis tillatelse til tiltak skal plan for overvannshåndtering være godkjent. 

b) Situasjonsplan iht. pkt. 2.5 skal ligge ved søknad om tiltak. 

6.2 Annet rekkefølgetema 
a) Turveg skal være sikret før LAA2 tas i bruk 

b) Områder avsatt til vegetasjonsskjerm skal opparbeides og tilplantes før båtlagring innenfor 

LAA2 tillates. 
c) Ny adkomst til næringsområdet skal være ferdig opparbeidet før det tillates båtlagring innenfor 

LAA2. 

Juridisk bindende dokumenter gitt i bestemmelsene 

• Illustrasjonsplan datert 28.9.2020 

Opplysninger 

EL-forsyning 
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Utbygger plikter å kontakte konsesjonshaver for distribusjon av elektrisitet for å avklare muligheten 

for tilknytning til distribusjonsnettet. 

 

Estetikk og byggeskikk  

Det vises til egne retningslinjer vedtatt i kommuneplan for Ringsaker. 


