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3 Detaljregulering for Harpviken 

1. Bakgrunn 
1.1. Hensikten med planen 
Det planlegges med båtlager på landbrukseiendommen 
Harpviken samt etablering av båtslipp og flytebrygge i 
tilknytning til virksomheten. Området som ønskes 
omregulert til båtlager er brukt som mottaksområde for 
overskuddsmasser for Veidekke Entreprenør AS i 
forbindelse med E6-utbyggingen. 

Reguleringsplanen blir fremmet som en privat 
detaljregulering. 

Planområdet omfatter deler av gnr. 7 og bnr. 2. hvor 
hjemmelshaver er Kristian Berg Harpviken samt deler av 
gnr. 819, bnr. 17 som utgjør arealet for ny E6. 

1.2. Forslagsstiller og plankonsulent 
Planforslaget fremmes av Arealtek AS på vegne av 
grunneier Kristian Berg Harpviken i samarbeid med Mjøsa 
Båtservice.   

1.3. Krav om konsekvensutredning 
Planforslaget er ikke i tråd med gjeldende kommuneplan. Det foreligger derfor ikke en overordnet 
vurdering av tiltaket, lokalisering eller av 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. I forbindelse med 
innsendelse av planinitiativ til kommunen ble forholdet til KU-forskriften vurdert nærmere. Teamet ble 
også behandlet i planforum 22.4.2020.  

Etter en samlet vurdering av egenskaper ved tiltaket og tiltakets virkning på omgivelsene er det vurdert 
dithen at det ikke påkrevd med konsekvensutredning. Konsekvenser for miljø og samfunn synliggjøres og 
beskrives nærmere i planbeskrivelsen og i den videre planprosessen. Det er tatt utgangspunkt i 
eksisterende kunnskapsgrunnlag. For en gjennomgang av de konkrete vurderingene vises det til 
utarbeidet planinitiativ. 

Figur 1. Oversikt over planområdet 
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2. Planstatus og rammebetingelser 
2.1.  Overordnede planer  
Kommuneplan for Ringsaker 2014-2025 
Kommunen har nylig vedtatt kommuneplanens arealdel 
med tilhørende dokumenter (17.06.2018). Området er i 
kommuneplan for Ringsaker avsatt til LNF-formål.  

2.2.  Gjeldende reguleringsplan 
Deler av planområde omfattes av detaljregulering for E6 
Tjernli – Botsenden vedtatt i 
2013, arealplan-ID 2011020795. 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 turveg i regi av kommunen. 

 
Figur 3. Utsnitt fra gjeldende reguleringsplan for E6 

2.3. Nasjonale retningslinjer og føringer 
 
Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 
Gjennom Regjeringens «Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019-2023» 
forventes det at kommunene planlegger for en bærekraftig samfunnsutvikling og arealbruk. Regjeringen 
har som mål at Norge skal bli et lavutslippssamfunn innen 2050. Dette legger klare føringer på kommunens 
arealplanlegging. 
 
Statlig planretningslinje for samordna bolig-, areal- og transportplanlegging 
Ambisjonen er å bidra til mer effektive planprosesser og et godt samspill mellom kommuner, stat og 
utbyggere for å sikre god steds- og byutvikling. Planlegging av arealbruk og transportsystem skal fremme 
samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. 
Planleggingen skal bidra til å utvikle bærekraftige byer og tettsteder, legge til rette for verdiskaping og 
næringsutvikling, og fremme helse, miljø og livskvalitet. 

Detaljregulering for E6 Tjernli – 
Botsenden, arealplan-ID: 2011020795 

Figur 2. Utsnitt fra kommuneplanens arealdel 
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Kommentar: 
Tiltaket med båtopplag med tilhørende båtslipp vil bidra til at man i stedet for å transporterer båtene sine 
langs offentlig vei, får en mulighet for å ta opp båten direkte til lagring ved planområdet. Det er over en 
lengre periode forsøkt å komme frem til et felles område for båtlagring på Hedmarken, senest ved HIAS i 
Stange kommune. Det vises til den interkommunale utredningen «Båtopplag og marina i Hamarregionen» 
utarbeidet av Rambøll i 2018. 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 tilden allmenne 
ferdselen i strandsonen og at tiltak i strandsonen begrenses.  
 
Rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging (T-2/08) 
Retningslinjen skal synliggjøre og styrke barn og unges interesser i planleggingen av det fysiske miljø. Den 
skal videre trygge arealer som brukes av barn og unge ved at de sikres mot forurensning, støy, trafikkfare 
og annen helsefare. Planprosessen skal legge til rette for deltakelse av barn og unge. Retningslinjene slår 
fast at det ved omdisponering av arealer som benyttes til lek og opphold, skal skaffes til veie fullverdige 
erstatningsarealer. 
  
Kommentar: 
Arealene er en del av kombinert formål for båtopplag og båtslipp m.m. Det er i utgangspunktet ikke et 
område hvor barn og unge skal oppholde seg eller leke. Barn og unges interesser er mindre relevante for 
dette område enn i en del andre planer. Det skal etableres skilting eller bom der turvegen ved Mjøsa 
krysser vegen ned til båtslippen. Dette er positivt med hensyn til trafikksikkerhet for barn og unge. 

 
Universell utforming i plan- og bygningsloven 
Krav om universell utforming er gjennom formålsparagrafen i plan- og bygningsloven (§1-1) lovfestet, og 
skal ligge til grunn for all arealplanlegging. Det er en overordnet målsetning om bedret tilgjengelighet for 
alle. Målet er at alle skal kunne bruke de samme fysiske løsningene i så stor grad som mulig, enten det er 
bygninger, uteareal eller transportmidler. 
 
Kommentar: 
Selve næringsområdet er flatt og har god tilgjengelighet. Etablert veg mellom tunet på 
landbrukseiendommen og Mjøsa skal ikke være åpent for allmenn trafikk. Når det gjelder anleggelse av 
turveg langs Mjøsa legges det til grunn at denne vil få tilfredsstillende stigningsforhold der terrenget 
tillater det. 
 
Retningslinje for behandling av støy (T-1442/16) 
Formålet med dagens regelverk er å legge til rette for en arealdisponering som forebygger støyplager. I 
henhold til retningslinje T-1442 skal det etterstrebes at alle boenheter får minst en stille side og tilgang til 
egnet uteoppholdsareal med tilfredsstillende støyforhold. 
 
Kommentar: 
Planområde for lagring av båter ligger innenfor støysona langs E6, men støyforholdene vil ikke begrense 
virksomheten. Innenfor planområdet er det ikke planlagt støyfølsomme bruksformål. Den planlagte 
virksomheten vil ikke øke ulempen vesentlig for beboerne i omkringliggende områder.  
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Lov om laksefisk og innlandsfisk mv. (lakse- og innlandsfiskloven) og forskrift om fysiske tiltak i vassdrag 
Lovens formål er å sikre at naturlige bestander av anadrome laksefisk, innlandsfisk og deres leveområder 
samt andre ferskvannsorganismer forvaltes i samsvar med naturmangfoldloven og slik at naturens 
mangfold og produktivitet bevares. Forskriften skal sikre at det ikke iverksettes fysiske tiltak som 
medfører eller kan medføre fare for forringelse av produksjonsmulighetene for fisk eller andre 
ferskvannsorganismer.  

Lov om vassdrag og grunnvann (vannressursloven) 
Vannressurslovens formål er å sikre en samfunnsmessig forsvarlig bruk og forvaltning av vassdrag og 
grunnvann. Vannressursloven skal fremme er hensynet til bærekraftig utvikling og ivaretakelse av det 
biologiske mangfoldet og de naturlige prosessene i vassdragene. Tiltak må ikke iverksettes som kan være 
til nevneverdig til skade eller ulempe for noen allmenne interesser. 
 
Det planlegges tilførselsveg og båtslipp i strandsona. Slippen får en bredde på ca. 10 m, konstruert i 
betong, og anlegges der terrengprofilen under vann er slik at ytterligere inngrep ikke er nødvendig. I 
tilknytning til slippen skal det anlegges en flytebrygge. Det skal ikke tilføres masser utenfra (utover støping 
av slipp i betong) eller graves i strandsonen slik at ved opphør av aktivitet kan slipp og brygge fjernes og 
strandsonen vil fremstå som tilnærmet uberørt. Tiltaket er begrenset og vurderes ikke å komme i konflikt 
med lov eller forskrift.  
 
Uavhengig av planforslaget er kommunen i gang med etablering av turveg langs Mjøsa på strekningen, i 
tråd med vedtatt detaljregulering for E6 Tjernli-Botsenden. Denne turvegen bidrar til bedre tilgjengelighet 
for allmennheten og etablering av adkomstveg, båtslipp og flytebrygge må tilpasses dette. Som følge av 
etablering av turveg vil kantvegetasjon langs Mjøsa bli noe redusert, og ikke fremstå like uberørt. 

3. Beskrivelse av eksisterende forhold 
3.1.  Beliggenhet og dagens arealbruk 
Planområdet er på ca. 74 daa og omfatter deler av landbrukseiendommen Harpviken, gnr. 7, bnr. 2 som 
ligger mellom E6 og Mjøsa. I tillegg berører planforslaget mindre deler av gbnr. 819/17 i en stripe innenfor 
etablert viltgjerde som tilhører E6-anlegget. Mjøsa Båtservice driver båtverksted og lagring av fritidsbåter 
i eksisterende driftsbygninger etter avtale med grunneier siden 2011.  

Det er registrert 6 bygninger innenfor planområdet tilknyttet eksisterende arealformål som er landbruk. 
Det er innvilget bruksendring på to driftsbygninger på landbrukseiendommen til båtlager. Det er videre 
søkt og innvilget tillatelse til oppsett av en plasthall i regi av Mjøsa båtservice. I forbindelse med utbygging 
på E6 har Veidekk Entreprenør AS søkt og fått tillatelse til deponering av masser fra eksisterende veg. 
Disse har i hovedsak bestått av kompakt mjøsmorene, grove rullesteinsmasser og noe tilkjørt grov pukk. 
Det er også anlagt en midlertidig anleggsveg til massemottaksområdet og en driftsveg/midlertidig 
anleggsveg ned mot Mjøsa i forbindelse med at det skal anlegges ny turveg. Med forslag til 
detaljregulering for Harpviken ønskes det å videreføre denne arealbruken og tilrettelegge for en utvidelse 
av virksomheten til Mjøsa Båtservice.  
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Figur 4. Oversikt over eksisterende arealsituasjonen. Skråfoto fra våren 2020 
 
Detaljreguleringen omfatter ikke dyrka marka på eiendommen. 

Planområdet ligger ca. 2,7 km vest fra Brumunddal sentrum og ca. 18 km nordvest fra Hamar sentrum. 
Området ligger rett nord for avkjøring til Nes. 
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8 Detaljregulering for Harpviken 

 
Figur 5. Planområdet beliggenhet 

3.2. Stedets karakter 
Området preges i all hovedsak av å være en del av landbruks- og kulturlandskapet sett fra Mjøsa, mens ny 
4-felts motorveg setter sitt tydelige preg på området fra andre siden. Området ligger utenfor tettbebygd 
strøk og grenser til dyrka mark, skog, E6 og Mjøsa. 

3.3.  Landskap  
Innenfor landskapsregioner i Norge tilhører området landskapsregion «innsjø- og silurbygdene på 
Østlandet» med typisk stabilt innlandsklima. Området preges av et landbruksarealer i aktiv drift. 

 
Figur 6. Planområdet ligger i et område med aktiv jordbruksdrift og nærhet til Mjøsa. Foto: Arealtek 
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Nordlige del av planområdet består i dag av et massemottak som ble anlagt i forbindelse med E6-
utbyggingen. Området har tidligere vært skogbevokst, men preget av dårlig drenering. Terrenget hvor 
massemottaket er anlagt er derfor hevet og drenert. Området ligger i en sørvendt helling fra E6 og ned 
mot Mjøsa. Søndre del av området består av skogsmark i hovedsak bevokst med lauvskog. Resten av 
landbrukseiendommen og omkringliggende områder består av dyrka mark med god jordkvalitet. 
 

3.4. Kulturminner, kulturmiljøer  
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 
automatiske fredete kulturminner 
innenfor det aktuelle området.  

Fylkeskommunen har vurdert at det ikke 
er behov for ytterligere registreringer. 

 

 

 

 

 

3.5.  Naturverdier 
Det er ikke registrert arter av stor forvaltningsinteresse eller verdifulle naturtyper innenfor planområdet 

I naturbase er det i nærområdet registrert ulike fuglearter av særlig stor forvaltningsinteresse. Naturtypen 
gammel barskog er registrert vest for den dyrka marka på eiendommen og innerst i Botsenden og langs 
sørsiden frem til Framnes camping er det registrert mudderbanker. Her er det også registrert flere 
plantearter av særlig stor forvaltningsinteresse (dvergvassoleie, firling, myrstjerneblom, sylblad, doggpil). I 
kommuneplanens arealdel omfattes disse naturtypene av henynssone 560 - Bevaring naturmiljø.  

Vannvegetasjonen i Mjøsa er tidligere blitt undersøkt av NIVA (rapport l.nr. 6866-2015). 26 lokaliteter og 
del-lokaliteter, herunder Botsenden, ble undersøkt.  

Figur 7. Registrerte kulturminner i nærområdet til Harpviken. Kilde InnlandsGIS 
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Figur 8. Utsnitt fra Naturbase med viktige naturtyrper og arter med svært stor forvaltningsinteresse 

3.6. Friluftsliv og rekreasjon 
Mjøsa er registrert som et svært viktig friluftsområde og tilhørende strandsone som et viktig 
friluftsområde iht. Miljødirektoratets kartlegging. I området hvor det planlegges med utvidelse av båtlager 
har det ikke vært tilrettelagt for allmennhetens tilgang, men kommunen er i ferd med å etablere en 
turveg langs Mjøsa fra Framnesbrua forbi planområdet og videre nordover til Brattbakken. Denne 
turvegen er regulert inn i detaljregulering for E6, vil videreføres i detaljregulering for Harpviken og vil 
åpne strandsonen for rekreasjonsbruk. 

3.7. Landbruk 
Landbruksarealene på Harpviken består av dyrka mark av god kvalitet og skog på middels bonitet. Store 
deler av skogen er hogd i forbindelse med etablering av massemottak, som ble anlagt i et område som før 
deponering og drenering ble vurdert som et «sumpaktig krattareal». Det er ikke gjort registrering av MIS-
figurer. Dyrka marka på eiendommen er i dag forpaktet bort. Med unntak av et mindre område i 
tilknytning til tunet berøres ikke dyrka mark av planforslaget. Driftsbygningene leies av Mjøsa Båtservice. 

 

Gml. barskog 

mudderbanker 

kalkskog 
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Figur 9. Jordkvalitet og dyrkbare arealer. Kilde InnlandsGIS 

3.8.  Veg og teknisk infrastruktur  
Veg 
Avkjøringen er fra E6 og fylkesveg 184 Ringsakervegen. Fylkesveg 184 har en midlere ÅDT på 1994. 
Fartsgrebe på Ringsakervegen er 80 km/t. Det er i reguleringsplan for E6 Tjernli – Botsenden (arealplan-
ID: 2011020795) regulert inn ny bru over E6 samt adkomstveg V2-5 til tunet på landbrukseiendommen. 
Bru over E6 er bygd og tatt i bruk og det er anlagt midlertidig anleggsveg til område for massemottak 
utenfor tunet. Opprinnelig adkomst til landbrukseiendommen og eksisterende båtlager er via tunet. 
Innenfor planområdet er det videre opparbeidet privat veg/landbruksveg langsmed dyrka mark ned 
til Mjøsa i forbindelse med etablering av turveg.  

 
VA 
Innenfor planområdet er det privat VA-
ledninger. Nærmeste kommunale 
ledninger er sjøledninger, som vist i 
utsnittet. 
 
Strøm 
Det er både lavspent- og 
høyspentkabler i område i tilknytning 
til tunet på eiendommen. Ved graving 
eller behov for nye installasjoner skal 
Elvia kontaktes. 
 
 
 

3.9. Grunnforhold 
I henhold til AREALIS-data fra Norges geologiske undersøkelser består berggrunnen innenfor planområdet 
av skifer og sandstein. Løsmassene består av morenemateriale stedvis med stor mektighet. Disse er 
vanligvis hardt sammenpakket, dårlig sortert og kan inneholde alt fra leire til stein og blokk. Det er få eller 
ingen fjellblotninger i området. 

Figur 10. Utsnitt viser eksisterende kommunale VA-ledninger 
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Figur 11. Utsnitt av løssmassekart og infiltrasjonsevne. Kilde: NGU 

Planområdet ligger over marin grense. Ifølge NGUs kartdatabase er løsmassene middels egnet for 
infiltrasjon, blant annet som følge av stor mektighet.  

Området ligger i sone med moderat til lav aktsomhetsgrad med hensyn til radon i grunnen. Forebyggende 
tiltak mot radon i fremtidig bebyggelse ivaretas av TEK 17, og vil vurderes nærmere under 
byggesaksbehandling. Det er ikke registrert skredhendelser innenfor eller rundt planområdet i følge NVE 
sine aktsomhetskart. 
 
På grunnlag av Ringsaker kommune sin kartdatabase for flom og dreneringslinjer er nederste del av 
planområdet utsatt for flom, kotehøyde 125,8 moh. Ved E6 ledes en større mengde overvann i grøften 
bort fra planområdet. Det er ikke noen større dreneringslinjer som går inn eller fra planområdet.  

 
Figur 12. Utsnitt flomprognoser og dreneringslinjer. Kilde Ringsaker kommune. 
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3.10. Universell tilgjengelighet  
Arealene mellom E6 og Mjøsa faller fra om lag kote 146 til kote 123. Etablert veg mellom tunet på 
landbrukseiendommen og Mjøsa skal ikke være åpent for allmenn trafikk. Selve næringsområdet er flatt 
og har god tilgjengelighet. 
 
Når det gjelder anleggelse av turveg langs Mjøsa i regi av Ringsaker kommune legges det til grunn at 
denne vil få tilfredsstillende stigningsforhold der terrenget tillater det. 

3.11. Støy og luftkvalitet 
Planområdet berøres av vegtrafikkstøy fra E6. I forbindelse med E6-utbyggingen har det blitt lagd 2 
støyrapporter. Sweco har lagd en støyrapport for Statens vegvesen i desember 2012 og støysonekart for 
Nye veier AS i 2019. Støykartet i figuren nedenfor viser at planområdet er utsatt for støy. Det er anlagt 
støyskjerm og/eller støyvoll på lange strekninger av ny E6. Forbi Harpviken er terrenget tilpasset og det er 
lagt opp en voll mot ny bru som også vil kunne bidra til støydemping for eksisterende bolighus på 
eiendommen. Det skal ikke tilrettelegges for ny boligbebyggelse innenfor planområdet eller annen 
støyfølsom bebyggelse. 
  

 
Figur 13. Utsnitt støysonekart laget av Sweco 2019. 

Luftforurensning anses å være moderat. Området har relativt stor trafikkbelastning. Trafikk er største 
forurensningskilde til luft. 
 

4. Planprosessen 
4.1.  Medvirkning 
Det ble avholdt oppstartsmøte 6.3.2020. På møtet var utbygger, konsulent og kommunen representert. 
Referat fra møtet er datert 23.03.2020. Det har vært god kontakt mellom utbygger og kommunen 
underveis i prosessen med utarbeidelse av plandokumentene. 
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Med utgangspunkt i at planinitiativet ikke er forankret i kommuneplanen ble saken fremmet for 
Planforum i møte 22.4.2020 for en tidlig avklaring og konkrete tilbakemeldinger knyttet til videre 
fremdrift.  

4.2.  Kunngjøring 
Det ble varslet oppstart av planarbeidet med annonse i Ringsaker Blad 18. juni 2020 med frist for 
tilbakemelding 7. august. Varsel om oppstart ble samtidig sendt til naboer, gjenboere og offentlige 
instanser i henhold til kommunens adresseliste og offentliggjort på kommunens og plankonsulentens 
nettside.  
 

4.3.  Innkomne merknader til varsel om oppstart 
Det kom inn uttalelse fra følgende instanser: 
• Norges vassdrags- og energidirektorat datert 1.7.2020 
• Fylkesmannen i Innlandet datert 3.7.2020 
• Innlandet fylkeskommune datert 16.7.2020 
• Statens vegvesen datert 4.8.2020 
• Elvia AS 
 
Norges vassdrags- og energidirektorat 
Det vises til at det er forslagsstillers ansvar å ivareta hensyn knyttet til NVE sitt ansvarsområde, og gir 
noen generelle innspill på temaene 1) flom, erosjon, skred og overvann, 2) vassdrag- og grunnvannstiltak 
og 3) energianlegg.  Dersom det er behov for konkret, faglig bistand fra NVE må dette fremkomme av 
oversendelsen. 
 
Det bemerkes at tiltaket har god avstand til Mjøsa og at båtopplaget ikke vil gi noen virkning for innsjøen. 
Båtslipp og brygge vil kreve noe arbeid i strandsona, men vil ikke gi vesentlige virkninger for flom eller 
erosjon. Det presiseres at slipp og brygge bør bygges slik at det tåler å stå under vann i perioder med 
flom. Tiltakets virkning for allmenne interesser i strandsona må vurderes og avklares. Håndtering av 
overvann fra område med båtopplag må vurderes.  
 
Kommentar: 
Som NVE bemerker er båtslipp og flytebrygge mindre tiltak og skal tilpasses strandsonen slik at ved 
nedleggelse av virksomheten og tilbakeføring av området vil strandsonen med små tiltak igjen kunne 
fremstå som relativt uberørt, selv om strandsonen er åpnet opp med Ringsaker kommunes anleggelse av 
turveg. Både båtslipp og brygge skal tilpasses og hensynta årlig flommønster. Vegen som skal benyttes 
ned til Mjøsa ble anlagt i forbindelse med anleggelsen av turveg. Tiltaket er begrenset og reversibelt, og 
vurderes ikke å komme i konflikt med gjeldende regelverk for tiltak i strandsonen. Uavhengig av 
planforslaget er kommunen i gang med etablering av turveg langs Mjøsa på strekningen, i tråd med 
vedtatt detaljregulering for E6 Tjernli-Botsenden. Denne turvegen bidrar til bedre tilgjengelighet for 
allmennheten og etablering av adkomstveg, båtslipp og flytebrygge må tilpasses dette. Kantvegetasjon 
langs Mjøsa vil som følge av etablering av turveg ikke fremstå like uberørt og vil bli noe redusert i 
utbredelse uavhengig av planforslaget. 
 
Fylkesmannen i Innlandet 
Fylkesmannen viser til sine ansvarsområder. Det er vurdert at planforslaget ikke utløser krav til 
konsekvensutredning. Fylkesmannen slutter seg til kommunens vurdering, men forutsetter at 
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planforslaget vurderer aktuelle tema som omdisponering av dyrka mark, naturmangfold, strandsone, 
friluftsliv, beredskap og landskap. Fylkesmannen legger vekt på at området må tilbakeføres til landbruk 
dersom båtlagervirksomheten opphører. Det vises videre til hensynet til strandsonen og at planforslaget 
må vurderes iht. gjeldende lover og forskrifter 
 
Kommentar: 
Planområdet er avgrenset etter varslingsperioden til kun å omfatte området for båtlager og eksisterende 
skogareal med unntak av et mindre jorde i tilknytning til tunet som reguleres til landbruk. Det ble ved 
tillatelse til deponering av masser fra E6-utbyggingen ikke lagt til rette for at området skulle kunne tas i 
bruk til dyrka mark. Ved nedleggelse av virksomheten skal området tilbakeføres til skogbruk.  
 
Det skal ikke graves eller gjøres inngrep ut i Mjøsa, kun tilkjøres rene masser (stein), og støpes en plate for 
å anlegge båtslipp. Ved opphør av aktivitet kan veg, båtslipp og brygge fjernes og strandsonen vil fremstå 
som tilnærmet uberørt. Tiltaket er relativt begrenset og reversibelt, og vurderes ikke å komme i konflikt 
med lov eller forskrift. Når det gjelder hensynet til bevaring av kantvegetasjon er det gjennom 
detaljregulering for E6 vedtatt at det skal anlegges en offentlig turveg på strekningen med inntil 3 meters 
bredde som i noe grad vil påvirke sonen for kantvegetasjon, men tiltaket bidrar positivt til å åpne 
strandsonen for allmenn ferdsel. Vannvegetasjonen i Mjøsa er tidligere blitt undersøkt av NIVA (rapport 
l.nr. 6866-2015). Rapporten tar for seg 26 lokaliteter og del-lokaliteter, herunder Botsenden. Det er ikke 
registrert arter eller naturtyper av stor forvaltningsinteresse innenfor planområdet.  
 
Det er utført ROS-analyse som ivaretar samfunnssikkerhet og beredskaps. Denne ligger vedlagt 
planforslaget. Øvrige nasjonale mål og føringer følges opp i planarbeidet. 
 
Innlandet fylkeskommune 
Det vises til gjennomført planforum 22.4.2020 og drøftingene i møtet knyttet til ivaretakelse av 
landbruksressursene i området, type virksomhet som kan aksepteres, allmennhetens tilgjengelighet til 
strandsona og trafikksikkerhet i krysset mellom framtidig turveg og næringsveg.  
 
Det er ikke registrert automatisk fredete kulturminner innenfor området og det vurderes ikke nødvendig 
med arkeologisk registrering i saken.  
 
Kommentar: 
Det er tatt inn bestemmelse for å ivareta ev. ikke-registrerte kulturminner. Temaene som ble tatt opp og 
diskutert i planforum er ivaretatt og innlemmet i det videre planarbeidet. 
 
Statens vegvesen 
Statens vegvesen viser til sine innspill i møte den 29.4.2020 og sine betenkeligheter ved å omregulere 
området til næring, men ser at det er stedlige forhold som taler for en slik etablering. Det presiseres at 
det kun kan aksepteres næring i form av båtlager. Området ligger tett på E6 som vil kreve tilpasning av 
tiltaket bla. mht. belysning. Når det gjelder byggegrense vil det i dette tilfellet handle om å skape rom 
mellom kjøreveg og aktivitet langs vegen og det anbefales å legge opp til ulik byggegrense for båtlagring, 
kjøreveg og bygg. 
 
Kommentar: 
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Det har vært lagt opp til tidlig dialog med SVV som følge av nærføring med E6 og innspillene fra Statens 
vegvesen er lagt til grunn for planforslaget. Det åpnes kun for båtlager og aktivitet i tilknytning til dette. 
Samtidig er det av vesentlig betydning at det legges til rette for en effektiv arealutnyttelse innenfor disse 
rammene slik at dette anlegget kan betjene hele kommunen og nærliggende områder.  
 
E6 er siden oppstart av planarbeidet ferdigstilt på strekningen og det er anlagt viltgjerde. Det anlegges 
vegetasjonsskjerm mellom viltgjerder og område for båtlager som bidrar til et tydelig skille og skaper rom 
mellom E6 og tiltaket. Båtlager kommer relativt nær E6, men vurderes å ikke skape presedens da formålet 
er klart definert og ikke inneholder faste installasjoner. Ny bebyggelse trekkes lengre unna E6. Det er tatt 
inn egen bestemmelse om belysning i tråd med bestemmelsen for dette i vedtatt detaljregulering for E6.  
 
Elvia AS 
Elvia opplyser om at de har både lavspent- og høyspentkabler i området. Dersom det blir behov for å 
flytte noen av disse må dette bekostes av utbygger. Før graving i området vil Elvia påvise eksisterende 
kabler. Ved behov for nye installasjoner bes Elvia kontaktes så tidlig som mulig i prosessen. 
 
Kommentar 
Innspillet tas til orientering. 

5.  Beskrivelse av planforslaget 
5.1. Hovedgrep 
Planområdet utgjør en del av landbrukseiendommen Harpviken. Planforslaget skal legge til rette for 
båtlager samt etablering av båtslipp og flytebrygge til bruk i næringsøyemed ved å regulere deler av 
eiendommen til landbruk i kombinasjon med næring/tjenesteyting. Det er lagt avgjørende vekt på at 
området kun åpnes for næring i form av båtlager da området ligger utenfor avsatt næringsareal i 
kommuneplanen. 

Stadig flere ønsker seg båt, og både antallet båter på Mjøsa og størrelsen på båtene øker. Med en økning i 
antall båter øker også behovet for båtplass og vinteropplag. Særlig er det mangel på vinteropplag 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. Med båtopplag og tilhørende 
båtslipp og flytebrygge på Harpviken kan man få etablert et regionanlegg for nordre del av Mjøsa.  

I et område med arealknapphet vil det være vanskelig å finne egnede arealer til et båtopplag som har lav 
utnyttelse og lav avkastning sammenlignet med f.eks. boliger og næringsbygg. Tiltak må heller ikke 
kommer i konflikt med dyrka mark eller viktige friluftsområder. Harpviken ligger med kort avstand til 
Mjøsa og nærhet til større befolkningskonsentrasjoner. Tiltaket vil ikke berøre dyrka mark eller viktige 
friluftsområder. Det er lagt vesentlig vekt på god arealutnyttelse for å kunne tilby flest mulig båtplasser. 

Ved å etablere båtslipp og flytebrygge i tilknytning til område for vinteropplag vil man også kunne 
begrense antall båter som fraktes på vei. Harpviken vil med egen båtslipp også kunne gi et tilbud til lagring 
av større båter, inklusive seilbåter gitt at masta kan heises av slik at båtene kan gå for motor under 
Framnesbrua.   

Gjennom etablering av massemottak og midlertidige anleggsveger er det lagt til rette for videre utnyttelse 
av området i tråd med planforslaget. 
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Figur 14. Illustrasjonsplan over planlagte tiltak og arealdisponering innenfor planområdet.  
 

5.2. Arealoversikt og reguleringsformål 
Planområdet er på totalt 73,9 daa fordelt på reguleringsformålene:  
 
Tabell 1. Arealregnskap detaljregulering for Harpviken 

Formål Feltnavn Areal, 
daa  

%-vis 
fordeling 

Samferdselsformål og teknisk infrastruktur    
Kjøreveg SKV 0,5 0,7 

Annen veggrunn - grøntareal SKG 0,6 0,8 
Grønnstruktur    

Vegetasjonsskjerm GV 3,3 4,5 
LNFR-areal    

Landbruksformål LL 6,9 9,3 
Skogbruksformål LSK 22,7 30,7 

LNFR-formål i kombinasjon med næring/tjenesteyting LLA 36,2 49, 0 
Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone    
Kombinert formål – friluftsområde i kombinasjon med næring/tjenesteyting VKA 3,7 5,0 

    
Sum  73,9 100 
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5.3.  Planavgrensning  

 
Figur 15. Detaljregulering Harpviken 

Planforslaget omfatter deler av gnr. 7, bnr.2 og mindre del av gnr. 819, bnr. 17. 
Det er usikre grenser mot nabo i øst. Det vil bli foretatt oppmåling før sluttbehandling av planforslaget. 
Mot E6 sammenfaller plangrensen med en avstand på 1 meter fra etablert viltgjerde. Utover dette er det 
lagt til grunn eiendomsgrense mot nabo i øst, gjeldende innregulert friluftsområde mot Mjøsa samt 
eksisterende arealressursgrenser. 
 
Byggegrenser er inntegnet på plankartet og presisert i bestemmelse til planen. Byggegrensene varierer 
med arealbruken. Det åpnes for at ny adkomstveg og lagring av båter utendørs kan aksepteres nærmere 
ny E6 enn hva som er tilfellet med nye bygg. For eksisterende landbruksbebyggelse tilhørende 
stedbunden næring skal denne bebyggelsen kunne videreføres og ev. gjenoppføres med dagens 
plassering.  
 

5.4.   Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
5.4.1. Kjøreveg (SKV) 
SKV2 er adkomst til virksomheten båtlager og fremtidig adkomst til driftsbygningene på 
landbrukseiendommen ved eventuell tilbakeføring av området til landbruk. Dette bidrar til en mer 
trafikksikker løsning ved at næringstransport tas utenfor tunet på landbrukseiendommen. Adkomstvegen 
tar utgangspunkt i den midlertidige anleggsvegen som allerede er anlagt og dimensjonert for lastebiler 
med henger. Veien har en bredde på ca. 4,5 meter. Kurvatur og bredde kan justeres noe sideveis, men 
vegen skal ikke kommer nærmere etablert viltgjerde enn 5 meter. 
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Figur 16. Anlagt anleggsveg til område for massmottak og fremtidig adkomstveg til båtlager/driftsbygninger. Foto: Arealtek AS 

SKV2 tar utgangspunkt i midlertidig anleggsveg langs med E6 som ble anlagt i forbindelse med 
massemottaket. Det er ønskelig å videreføre denne deling av trafikken slik at næringstrafikk holdes 
utenfor tunet. Planforslaget viderefører derfor egen adkomst til driftsbygninger og næringsbygg via den 
midlertidig anlagte anleggsvegen. SKV1 er eksisterende adkomst til tunet på landbrukseiendommen. 
 
Arealet mellom viltgjerde og anleggsvegen frem til ny bru er gitt arealformål annen veggrunn – grøntareal 
(SVG). Arealet består delvis av etablert skråning og voll opparbeidet i forbindelsen med utbyggingen av 
E6. 

5.5. Grønnstruktur 
5.5.1. Vegetasjonsskjerm (GV) 
For å skjerme ny virksomhet og bidra til et tydelig skille mot E6 er det krav om etablering av 
vegetasjonsskjerm mellom område for båtlagring mot nord og øst langs med område for båtlager. 
 
Veganlegget er i ferd med å sluttføres og plassering av vegetasjonsskjerm tar utgangspunkt i det etablerte 
viltgjerdet på strekningen. I henhold til føringene i reguleringsplan for E6 Tjernli – Botsenden skal 
minimum 1 meter innenfor viltgjerdet være offentlig eiet for å sikre drift og vedlikehold av tiltaket. 
Plangrense og vegetasjonsskjermen er anlagt fom. denne grensen. 
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Figur 17. Det er satt på viltgjerde på strekningen og lagt ut et tykt matjordlag i ca. 15 meters bredde fra viltgjerdet. Bildet er tatt mot 
sør, mot område for nytt båt lager. Foto: Arealtek 

 
Vegetasjonsskjerm GV1 og GV2 skal bestå av bjørk og furu i klynger. En blanding av lauvtre- og 
barskogvegetasjon vil bidra til at vegetasjonsskjermen rasker vil oppnå ønsket effekt. 
Vegetasjonsskjermen en skal være minimum 10 meter. 
 

5.6.  Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift (LNFR) 
5.6.1. Område for landbruk (LL og LSK) 
Planområdet omfatter deler av eksisterende landbrukseiendom. Tunet på eiendommen og skogarealene 
mellom nytt areal for båtlager og Mjøsa skal videreføres som i dag og reguleres til landbruksformål. 
Resterende arealer tilhørende landbrukseiendommen videreføres som LNF-område og omfattes ikke av 
planforslaget. Dette omfatter det alt vesentligste av den dyrka marka. 

Av hensyn til å bedre trafikksikkerhet og forholdene for våningshuset på landbrukseiendommen er det 
anlagt ny adkomstveg til næringsvirksomheten utenom tunet. Ved tilbakeføring av hele området til 
landbruk vil denne vegen også være gunstig for landbrukseiendommen da kjøring gjennom tunet med 
store maskiner utgjør en trafikksikkerhetsutfordring. Den nye adkomstvegen som ble etablert i 
forbindelse med anleggelse av massemottaket legger beslag på om lag 0,5 daa av et mindre jorde i 
tilknytning til tunet.   
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Figur 18. Dyrka marka på landbrukseiendommen omfattes ikke av planforslaget. Ny driftsveg er etablert på skogsareal i grensen mellom 
dyrka mark og skog. Foto: Arealtek AS 
 
Mellom nytt båtlager og Mjøsa er det et mindre skogområde med lauvskog på middels bonitet. Området 
er registrert som dyrkbart. Området reguleres til skogbruk og det tillates kun plukkhogst innenfor 
området så lenge område LAA2 benyttes til båtlager for å skjerme mot innsyn fra Mjøsa.  

5.6.2. LNFR-formål kombinert med næring/tjenesteyting (LAA) 
Område for næring ligger utenfor områder planlagt for næring gjennom kommuneplanen, men er godt 
egnet til lagring, service og vedlikehold av fritidsbåter med nærhet til større befolkningssentra og kort 
avstand til Mjøsa. I dialogen med kommunen og regionale myndigheter er det lagt vesentlig vekt på at 
området kun kan benyttes til næring i form av båtlager og aktivitet i tilknyttet denne virksomheten. 
Dersom virksomheten legges ned, skal området tilbakeføres til landbruksformål. For å sikre at 
eiendommen opprettholdes som en landbrukseiendom er det krav om at jordlovens bestemmelser 
fortsatt skal gjelde. For å synliggjøre tilknytningen til landbruksformålet er området regulert til landbruk i 
kombinasjon med næring/tjenesteyting. Et tilleggsmoment er at plankartet da også fremhever 
tilknytningen til landbruksformålet gjennom fargebruken.  
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Figur 19. 3D-illustrasjon som viser nytt båtlager ved Harpviken sett fra Mjøsa. 

 
Område LAA1 
Området omfatter deler av det opprinnelige tunet med driftsbygninger/lagerbygg som benyttes i dagens 
virksomhet samt et område hvor det planlegges for to nye bygg for lagring av båter, service og et mindre 
salgsareal alt tilknyttet båtlagervirksomheten.  
 
Innenfor eksisterende driftsbygninger, godkjent plasthall og de to nye lagerbyggene skal det tilrettelegges 
for båtlagring, service/verksted og inntil 50 m2 salgsareal.  
 
De nye lagerbyggene vil være på 20 x 50 meter med gesimshøyde 5,5 meter og mønehøyde 11 meter. Det 
skal benyttes tre eller ikke-skinnende materialer og fargebruken skal være dempet. Byggene skal utformes 
slik at de harmonerer med omgivelsene. Byggegrense for nye lagerbygg er 52 m fra senter mellom 
kjørefelt i nærmeste kjørebane langs E6.  
 
Eksisterende driftsbygninger omfattes av eget bestemmelsesområde (#2). Bygninger innenfor 
bestemmelsesområdet aksepteres innenfor avsatt byggegrense og aksepters gjenoppført. 
 
I tillegg videreføres egen adkomst til driftsbygninger og næringsbygg innenfor dette området og andre 
internveger som er nødvendige av hensyn til virksomheten.  
 
Område LAA2 
LAA2 omfatter nytt område for utendørs båtlagring og tilsvarer område godkjent for massemottak i 
forbindelse med etablering av ny E6. Området er hevet og planert, og grenser til planlagt grønnstruktur 
mot nord og øst. Nytt terreng blir liggende ca. 1,5 – 2 meter lavere enn ny E6 iht. søknad. 
 
Til sammen legges det til rette for 6 rekker med fritidsbåter for midlertidig lagring på bukker vinterstid. Av 
hensyn til skjerming er det kun tillatt med tildekking av båtene med mørk presenning med ensartet farge.  
 
Det tillates ikke belysning som kan virke skjemmende/forstyrrende på trafikken på E6 og planlagt 
belysning skal forelegges vegmyndighetene for godkjenning. Det planlegges med lyskastere med 
skumringsbrytere. Innen på området vil det bli etablert 5 lysmaster, en i hvert hjørne som skal gi 
retningsbestemt lys innover på området og en midt på området som gir 360 graders lys. Det er viktig med 
noe belysning av sikkerhetshensyn, men det legges ikke opp til en profilering mot E6. 
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Område LAA3 
Innenfor LAA3 ble det samtidig med etablering av massemottak anlagt en driftsveg ned til Mjøsa som 
skulle benyttes i forbindelse med anleggelsen av ny turveg. Driftsvegen er etablert med ca. 7 meters 
bredde og brede grøfter på hver side. Denne videreføres som veg til ny båtslipp og flytebrygge som 
muliggjør å hente/sette ut båter direkte på Mjøsa. Det anlegges en vendehammer i tilknytning til vegen. 
Vendehammeren må utformes slik at traktor med henger, til sammen 15 meters lengde, får snudd. Vegen 
forlenges og går over i planlagt båttslipp på ca. 10 x 25 meter. Vegen har grusdekke. Båtslippen er i 
betong og blir liggende i overgangssonen mellom vann og land avhengig av vannstanden.  
 
Vegen skal kun benyttes i næringsøyemed. Det vil ikke bli tillatt for privatpersoner å bruke vegen eller 
båtslippen. Vegen vil bli bommet og skiltet. Dette er viktig av hensyn til å ivareta trafikksikkerheten ved 
kryssing av turveg. Det må være tilstrekkelig frisikt i tilknytning til vegen for å ivareta sikkerheten for 
gående og syklende på turvegen. Det skal ikke tilrettelegges for parkering av hverken båter eller biler 
innenfor planformålet. Dette ivaretas igjennom bestemmelser til planen. 
  
Friluftsområde og turveg på strekningen ble regulert inn i forbindelse med E6-prosjektet. Turvegen er 
under etablering. I henhold til vedtatt reguleringsplan for E6 skal det tilstrebes en bredde på 3 meter, men 
det åpnes for lokale tilpasninger – både i bredde og hvor den skal etableres. Det skal blant annet tas 
hensyn til grunneiers ønsker, terreng og dyrka mark. Detaljutforming av turveg og krysningspunkt med 
driftsveg ivaretas gjennom planforslag for Harpviken. Det må skiltes – både fra driftsveg og fra turveg at 
man kommer til et krysningspunkt. Videre skal det settes opp fartsdempende tiltak for syklister på 
turvegen i forkant av krysningspunktet. Det kan være i form av granittblokker, veibommer el. og vil 
avhenge av om turvegen skal brøytes vinterstid. 
 

 
Figur 20. Etablering av turveg kan skimtes bak kantvegetasjon. Her nordover fra planområdet mot Botsenden. Foto: Arealtek 

5.7.  Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone 
5.7.1. Område VKA – Friluftsområde i sjø og vassdrag i kombinasjon med 

næring/tjenesteyting 
Innenfor området kan det anlegges båtslipp på ca. 10 x 25 meter og flytebrygge bestående av 4 elementer 
i L-formasjon med plass til midlertidig fortøyning av 1-4 båter avhengig av størrelse. I tillegg er det behov 
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for en enkel landgang ut til flytebrygga. Båtslipp og brygge skal kun benyttes i næringsøyemed i 
forbindelse med utsetting og opphenting av fritidsbåter, og er privat.  
 
Vegen videreføres og går over i en slipp som skal støpes i betong. Etablering av båtslipp skal skje uten at 
det graves i strandsonen. Strandsonene i dette området er jevn og godt egnet for formålet. Både båtslipp 
og flytebrygge tilpasses årviss flom i Mjøsa og vil enkelt kunne fjernes igjen.   
 
Tiltakene i strandsona (driftsveg, båtslipp, flytebrygge og landgang) er alle reversible tiltak kan fjernes i sin 
helhet dersom virksomheten legges ned og området tilbakeføres til friluftsformål. 
 
Området er åpnet for allmenn ferdsel, men slipp og flytebrygge vil ikke være til allmenn benyttelse av 
sikkerhetshensyn. 
 

 
Figur 21. Enkel 3D-illustrasjon over området sett fra Mjøsa med planlagte tiltak i strandsonen. 
 
5.8.  Trafikkløsning og tilgjengelighet for gående og syklende 
Tilknytning til overordnet vegnett 
Planområdet har adkomst via E6 og fylkesveg 184 – Ringsakervegen. Hastighet på Ringsakervegen er 80 
km/t. Det er etablert ny bru over E6 til eiendommen godkjent for kjøretøylast 60 tonn, 4,5 meter 
kjørebredde.  
 
Den vesentlige endringen i forbindelse med planforslaget er tilrettelegging for at båter til opplag kan 
settes ut og hentes opp uten at båtene trenger å transporteres på offentlig veg. Gjennom økt kapasitet vil 
flere kunne benytte seg av denne muligheten og netto innvirkning på trafikkforhold forbedres selv om 
antall båter som lagres innenfor planområdet øker. 
 
Kjøreadkomst til næringsområdet og til Mjøsa 
Innenfor planområdet er det foretatt en differensiering av næringstrafikk og persontrafikk ved at veg til 
båtlager og driftsbygninger er lagt utenom tunet for bedre trafikkforhold og -sikkerhet for boligene på 
gården og beboerne der.  
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Utforming av veger 
Det er Veidekke Entreprenør AS som har etablert ny adkomstveg utenom tunet samt ny driftsveg ned til 
Mjøsa. Vegene er etablert med god bredde og grøfting, og tilpasset tung anleggstrafikk. Således er de 
anlagte vegene godt tilpasset behovet til Mjøsa båtservice. Gjennom planforslaget vil den midlertidige 
bruken stadfestes. Det blir anlagt en vendehammer nede ved Mjøsa utformet slik at traktor med henger 
kan få snudd. Det vises til illustrasjonsplanen og nærmere beskrivelse under punkt 5.6.2. 
 
Tilgjengelighet for gående og syklende 
Planområdet består av eksisterende landbrukseiendom og område for næringsvirksomhet – båtlager. 
Området er ikke ment eller tilrettelagt for gående og syklende utover bruk av turveg langs Mjøsa. Det er i 
planforslaget lagt vekt på å sikre trafikksikkerløsning ved krysningspunkt mellom driftsveg og turveg.  
 

5.9.  Teknisk infrastruktur og overvann 
Arealtek AS (23.09.2020) har i forbindelse med planarbeidet utarbeidet et OVA-notat. Innenfor 
planområdet er det kun private VA-ledninger. Nærmeste kommunale ledning er sjøledning.  
 
I dag er det borehull for vannforsyning. Kapasiteten er noe begrenset, og det vil i følge grunneier bli boret 
et nytt hull i første halvdel av oktober 2020 bl.a. for å ha tilstrekkelig vann til vask av båter. Nytt borehull 
skal gi minimum en kapasitet på 1200 l/minutt. Eksisterende driftsbygg har avløp i lukket kum. 
Bolighusene har spedregrøftanlegg anlagt sommeren 2019.  
 
Ved oppnådd kapasitet på 1200 l/minutt = 20 l/sek vil kravet til slukkevann være oppfylt. 
 
Når det gjelder overvann er det vurdert at tiltaket ikke vil påvirke drenslinjene vesentlig slik at 
påvirkningen blir tilsvarende som ved dagens situasjon. Området for båtlager samt vegen ned til Mjøsa 
har gode muligheter for fordrøyning og infiltrasjon. Det er mulig å håndtere overvann på egen grunn før 
det går ut i Mjøsa. Detaljerte beregninger for overvann sikres med rekkefølgebestemmelser ved søknad 
om tiltak. 

6. Beskrivelse av virkninger for miljø og samfunn 
Båtliv på Mjøsa har lange tradisjoner, både som transportåre og i rekreasjonsøyemed. Stadig flere ønsker 
seg båt, og både antallet båter på Mjøsa og størrelsen på båtene øker. Med en økning i antall båter øker 
også behovet for båtplass og vinteropplag. Særlig er det mangel på vinteropplag 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. Gjennom  utvidelse av eksisterende båtlager 
på Harpviken åpnes det for innendørs og utendørs lagring av i størrelsesorden 400 båter. 

6.1.   Samordnet areal- og transport 
Med utvidelse av båtlager på Harpviken får man et anlegg i Mjøsområdet med både nærhet til 
byer/tettsteder, nærhet til Mjøsa og et anlegg som ikke kommer i konflikt med dyrka mark eller viktige 
friluftsområder. Ved å etablere båtslipp og flytebrygge i tilknytning til område for vinteropplag vil man 
også kunne begrense antall båter som fraktes på vei. Så på tross av en økning i antall vinterlagrede båter, 
vil det ikke bli noen vesentlig trafikkøkning på offentlig veg som følge av tiltaket. Harpviken vil med egen 
båtslipp også kunne gi et tilbud til større båter, inklusive seilbåter hvor masta kan heises av.   
 
Med båtopplag og tilhørende båtslipp og flytebrygge på Harpviken kan man få etablert et sentralt  
regionanlegg for nordre del av Mjøsa som ikke kommer i direkte i konflikt med andre viktige 
arealinteresser i tråd med prinsippet om en samordnet areal og transportplanlegging. 
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6.2.   Forholdet til §§ 8-12 i Naturmangfoldloven 
Planområdet består av eksisterende landbrukseiendom og nyetablert område for massemottak og 
nyetablerte veger på landbruksareal. I tillegg berøres et mindre område av strandsonen.  
Det er ved vurdering etter naturmangfoldloven tatt utgangspunkt i eksisterende og tilgjengelig kunnskap i 
form av søk i Naturbase og Artskart. I tillegg er rapport fra NIVA med kartlegging av vannvegetasjonen i 
Mjøsa (rapport l.nr. 6866-2015) lagt til grunn. Det er ikke registrert artsforekomster som er truet eller nær 
truet, verdifulle naturtyper eller MiS-figurer innenfor planområdet. Selve området for båtlager og 
adkomstveg ble også vurdert i forbindelse med etableringen av deponi. Tiltakene som foreslås i 
strandsona er reversible. Det skal ikke gjøres utgraving eller modifisering av strandsona for å få etablert 
båtslipp, kun tilførsel av steinmasser som betongslippen kan støpes på. Ved nedleggelse av virksomheten 
eller ved endrede forutsetninger vil tiltak i strandsonen kunne fjernes og strandsonen tilbakeføres til 
opprinnelig tilstand. Anleggelse av turveg langs Mjøsa er vurdert og godkjent i tidligere reguleringsplan.  
 
 
Det legges til grunn at kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig og at tiltaket vil ha liten negativ konsekvens for 
naturmangfoldet, jf. Nml. §8. Det foretas ingen nærmere vurdering etter §§ 9 til 12. De miljørettslige 
prinsippene for offentlig beslutningstaking i Naturmangfoldloven vurderes å være oppfylt. 
 

6.3.   Kulturminner og kulturmiljø 
Det er ikke registrerte automatisk fredete kulturminner innenfor det aktuelle området. En sone på 100 
meter på hver side av ny E6 er befart/registrert i forbindelse med planarbeidet. Fylkeskommunen har 
vurdert at det ikke er behov for ytterligere registreringer. Dersom det likevel i forbindelse med tiltak i 
marken og i vann 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 de som utfører arbeidet gjøres kjent med denne bestemmelse. Melding om funn skal straks sendes 
Innlandet fylkeskommune v/Kulturarv, jf. lov om kulturminner § 8, annet ledd. 

6.4.   Rekreasjon og friluftsliv 
Området er i dag ikke spesielt benyttet i friluftsammenheng, men det er i regi av kommunen under 
etablering en turveg langs Mjøsa fra Framnesbrua forbi planområdet og videre nordover til Brattbakken. 
Dette vil tilgjengeliggjøre området betraktelig og bidra til at strandsona langs Mjøsa blir mer åpen for 
allmennheten. Turvegen er avsatt og regulert i detaljregulering for E6 og planlegges med en bredde på 3 
meter. Det har vært dialog og samarbeid mellom entreprenør, grunneier og kommunen ved etablering av 
turvegen for å sørge for tilpasning til terreng, arealformålsgrenser og etablering av båtslipp i tilknytning til 
Harpviken.  
 

6.5.  Jordvern 
Landbruksarealene på Harpviken består av dyrka mark av god kvalitet og lauvskog på middels bonitet. 
Store deler av skogen er hogd i forbindelse med etablering av massemottak.  
 
Planområdet ligger i et område med verdifulle jordbruksarealer som del av et helhetlig kulturlandskap. 
Dyrka marka har matkornkvalitet. Det alt vesentligste av jordbruksarealene tilhørende 
landbrukseiendommen ligger utenfor planområdet med unntak av et mindre jorde på ca. 2,5 daa i 
tilknytning til tunet. Ca. 0,5 daa av jordet blir berørt av ny adkomstveg, men jordet vurderes ut fra 
beliggenhet og størrelse å ha mindre verdi. Det vurderes at planforslaget ikke vil medføre begrensninger 
på omkringliggende dyrka mark. 
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Område avsatt til båtlagring og driftsveg, ca. 30 daa, medfører omdisponering av deler av opprinnelig 
skogsareal som er registrert som dyrkbart. I forbindelse med etableringen av deponiet ble det ikke tatt 
høyde for at området skulle reetableres som dyrka mark. Det ville krevd en spesiell oppfølging for å 
ivareta jordstruktur mv., det var kun krav om tilplanting. Det vurderes således at de negative 
konsekvensene ved å tillate omdisponeringen fra skog til næring i kombinasjon med landbruk er 
begrenset.  
 
Det at området er regulert til landbruk i kombinasjon med næring synliggjør tilknytningen til 
landbruksformålet og underbygger at planforslaget ikke er et ordinært næringsområde som vil bidra til 
press på omkringliggende dyrka mark, men klart definert til båtlager.  
 
Det legges vekt på at det har krevende å finne areal som kan benyttes til båtlager som ikke kommer i 
konflikt med dyrka mark og andre viktige arealinteresser i regionen. Ved Harpviken båtopplag kan det 
tilrettelegges for et stort antall båter for opplag med relativt små og reversible konsekvenser for 
landbruket. 
 

6.6.   Visuell påvirkning og tilpasning til omgivelsene 
Harpviken ligger utenfor etablert tettsted og er en del av kulturlandskapet som omslutter Mjøsa. Ny 4-
felts E6 er en stor barriere i landskapet.  
 
For å unngå at område for båtlager preger området og blir liggende helt åpent er det planlagt 
vegetasjonsskjerm mot nord og øst. Et større skogområde mot sør skjermer området fra Mjøsa slik at 
tiltaket i veldig liten grad vil påvirke landskap. Det er videre krav om at båter i opplag skal dekkes til med 
mørk og ensartet presenning og at nye bygg skal harmonere med omgivelsene.  
 

 
Figur 22. Det skal kun drives plukkhogst i skogholtet mellom Mjøsa og nytt område for båtlagring for å skjerme anlegget mot innsyn fra 
Mjøsa 

Det er utarbeidet 3D-illustrasjoner for å synliggjøre effekten på omgivelsene av nytt båtlager. Nye bygg er 
lagt inn med rød farge i illustrasjonen for at de skal vøre synlige. Disse viser at med forslag til skjerming 
vurderes de negative konsekvensene å være små. 
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Figur 23. 3D-illustrasjon som viser nytt båtlager sett fra Mjøsa ferie og fritidssenter 

  

 
Figur 24. 3D-illustrasjon som viser planområdet sett fra E6 når man kommer sørfra 

 

6.7.  Trafikkforhold 
Området får adkomst via Mjøsa eller fra ved avkjøringen til Nes via Ringsakervegen, fv. 184. Dette er 
samme adkomstveg som eksisterende virksomhet benytter i dag. Ringsakervegen har en midlere ÅDT på 
1994. Det er etablert ny bru over E6 og anlagt ny adkomst til næringsområde og egen intern veg til tunet 
som bedrer trafikkforholdene innenfor planområdet. Det er fra tiltakshaver vurdert at en økning i antall 
båter til lagring ikke vil medføre noen vesentlig økning i antall biler på fylkesvegen fordi de fleste vil velge 
å levere båten via Mjøsa, og virkningen av planforslaget på eksisterende veinett blir dermed begrenset.    
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6.8.  Barn og unges interesser  
Tiltaket anses ikke å medføre negative konsekvenser for barn og unge. Området er ikke ment eller 
tilrettelagt for opphold for barn og unge utover bruk av turveg. Når det gjelder hensynet til 
trafikksikkerhet i tilknytning til ny turveg langs Mjøsa legges det avgjørende vekt på å tilrettelegge for en 
trafikksikker løsning i krysningspunkt mellom turveg og driftsveg både ved etablering av avbøtende tiltak 
rettet mot gående/syklister i form av skilting og fartsdempende hindringer og ved skilting. Driftsvegen skal 
også skiltes og bommes for å sikre at det kun er trafikk i tilknytning til virksomheten. I tillegg vil man ved 
henting/bringing av båter benytte ryggealarm og/eller ved at man har seg en person til å sikre området 
 

6.9.   Overvannshåndtering 
Det legges til rette for lokal overvannshåndtering. Området for båtlager samt vegen ned til Mjøsa er 
vurdert å ha gode muligheter for fordrøyning og infiltrasjon.  
 
Det er i OVA-notat vist til ulike løsninger for overvannshåndtering som vil avhenge av andelen med tette 
flater. Dette må ivaretas i forbindelse med byggesøknad.  
 

6.10.   Avrenning 
Avrenning fra virksomheten  
Planlagt virksomhet er ikke av forurensende karakter. Det skal lagres fritidsbåter innendørs og utendørs. I 
tillegg utføres det i forbindelse med virksomheten service på fritidsbåtene. Dette skjer inne på verkstedet. 
Oppbevaring og bruk av olje, kjemikalier og ev. andre forurensende stoffer skal være tilstrekkelig sikret for 
å hindre avrenning til grunnen. Det samme gjelder for utslipp av prosessvann. Dette er forhold som 
ivaretas gjennom forurensningsforskriften. 
 
Avrenning fra området  
Overskuddsmassene fra utbyggingen av E6 er hovedsakelig masser fra den gamle veikroppen. I følge 
Veidekke Entreprenør AS varierer det mellom urørt hard kompakt mjøsmorene, grove rullesteinsmasser 
og noe tilkjørt grov pukk. Massene er vurdert å være kjemisk rene (under normalverdi) og vil ikke gi 
grunnlag for forurensing.   
 

6.11.   Økonomiske konsekvenser for kommunen 
Planforslaget vurderes ikke å få økonomiske konsekvenser for kommunen. 
 

6.12. ROS-analyse  
Det er utarbeidet en egen risiko- og sårbarhetsanalyse i forbindelse med planarbeidet. Denne ligger 
vedlagt, en oppsummering framgår av figur nedenfor. Hendelser innenfor gul sone knytter seg til 
trafikksikkerhet ved kryssningspunkt mellom turveg og næringsveg og det anbefales avbøtende tiltak for 
økt trafikksikkerhet. I tillegg ligger deler av planområdet innenfor gul støysone. Det planlegges ikke med 
ny, støyfølsom bebyggelse.  
 
Resultatet av analysen viser at ved å ta tilstrekkelig hensyn til trafikksikkerhet og gjøre tilpasninger iht. 
gjeldende lover og forskrifter, er det lite sannsynlig at tiltaket vil medføre risiko som innebærer at 
området ikke kan anbefales utnyttet til båtlager som foreslått. 
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Tabell 2. Oppsummering av uønskede hendelser og behov for tiltak; I rød sone er tiltak nødvendig, i gul sone gjøres en 
nyttekostnadsvurdering, mens rimelige tiltak gjennomføres i grønn sone. I dette tilfellet ivaretas hendelser i gul sone av bestemmelser 
til planen og gjeldende forskrifter. 

          Konsekvens: 
Sannsynlighet: 

1.Ubetydelig 2.Mindre 
alvorlig 

3.Betydelig/ 
kritisk 

4.Alvorlig/ 
farlig 

5. Svært alvorlig/ 
katastrofalt 

5. Svært sannsynlig      
4. Meget sannsynlig   3.4    
3. Sannsynlig  1.3, 1.7, 3.5      
2. Mindre sannsynlig  1.6    3.3  
1. Lite sannsynlig      

 

6.13. Avveining av virkninger 
Det er mangel på arealer til lagring av båter i kommunen og regionalt. Antall båter på Mjøsa er økende og 
det er viktig å få på plass gode og langsiktige løsninger som ikke kommer i konflikt med andre vesentlig 
arealinteresser. Etablering av båtlager med tilhørende anlegg medfører beslag av arealer som i dag er 
avsatt til landbruksformål. Dersom virksomheten knyttet til lagring av båter opphører skal området 
tilbakeføres til landbruk. Planforslaget berører og legger beslag på en mindre del av strandsonen for 
etablering av slipp og flytebrygge, og tiltaket er reversibelt. Anleggelse av båtslipp og flytebrygge 
begrenser behovet for levering/henting av båter via fylkesvegen. Dette er positivt, både med hensyn til 
utslipp av klimagasser fra biltrafikk og ved at økningen i antall båter som kan lagres ikke medfører 
tilsvarende økning og belastning på eksisterende transportårer.  
 

 
Figur 25. Mjøsa Båtservice AS iaksjon. Med større og flrre båter på Mjøsa vil opphenting og utsetting direkte fra Mjøsa være en 
forbedreing i forhold til dagens situasjon. Foto: Arealtek as 

Ut fra en helhetlig vurdering anses de negative konsekvensene små og reversible, samtidig som 
planforslaget dekker behovet for båtlagerplasser i kommunen og deler av regionen.  

7. Vedlegg 
• ROS-analyse datert 25.9.2020 
• Illustrasjonsplan datert 28.9.2020 
• VAO-notat datert 24.9.2020 
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