
B11 Ånnerud, Brumunddal – 
konsekvensutredning 
 
Dagens formål: LNF 
Foreslått formål: Boligformål 
Arealstørrelse: ca 11 daa 
Forslagsstiller: Hans-Erik Stordal   
Beskrivelse: 
Området ligger ved Fagerlundvegen i 
Brumunddal. Det er LNF-område i gjeldende 
kommuneplan. Dagens arealbruk er 
innmarksbeite. Området er foreslått 
omdisponert til boligformål. 

 

 
                                  Gnr. 2 bnr. 1 

 
Begrunnelse 
Parsellen er en del av en inneklemt parsell mellom veg og byggeområder. Arealet er beitemark med 
mindre landbruksverdi. Eier ønsker derfor omdisponering til byggeformål. Området vil gi utvidelse av 
eksisterende boligområde og har gangavstand til Brumunddal sentrum. Bred grøntsone er vist 
mellom næring og boligbebyggelse. 
 
Tema Konsekvens Forklaring (kunnskapsgrunnlag, usikkerhet) 
Miljø og naturressurser   

Jord- og skog – sikring av 
jordressurser  
 

 Arealet er beite som har begrenset verdi som 
landbruksareal. 

Landskap (kulturlandskap, 
fjellområde, skogområde osv) 
sammenhengende områder 

 Småkupert naturbeite med noen store furu- og 
grantrær. Vurderes som middels eksponert og 
sårbart. Det er lagt inn et grøntdrag mellom 
området og industriområdet. Flere av de store 
trærne kan da bevares. 

Naturens mangfold, dyre- og 
planteliv, vilttrekk  

 Det er ikke registrert særlige naturverdier i 
artsdatabanken eller naturbase. 

Forurensning og virkninger for 
befolkningens helse 
(klimagassutslipp, støy, radon, 
annet utslipp til luft, forurensing 
av jordbunn og vann, høyspent) 

 En sone nærmest Fagerlundvegen ligger i gul 
støysone, noe som må tas hensyn til ved 
utbygging. 

Kulturminner og kulturmiljø 
 

 Berører ikke kjente kulturminner. Området må 
vurderes før utbygging. 

   
Samfunn   
Transportbehov 
(Lokalisering ift 
tettsted/bygdesenter, 
kollektivdekning, E6, jernbane) 

 Sykkel- og gangavstand til sentrum, skole og 
andre servicefunksjoner. Det er gang- og 
sykkelveg på andre siden av Fagerlundvegen 
forbi eiendommen.  
 

Teknisk infrastruktur 
(veg, vann og avløp) 
 

 Offentlig vann- og avløpsanlegg i nærheten. 

Beredskap og ulykkesrisiko (flom, 
ras, ulykker mv) 

 Ingen kjente faremomenter. 



 
Barn og unges oppvekstvilkår 
(uteområder, skoleveg, gang- og 
sykkelveg mv) 
 

 Området vurderes å ha et godt oppvekstmiljø 
med gangavstand til sentrum, skole, 
idrettsanlegg, barnehage mm.  

Tilgjengelighet til uteområder og 
gang- og sykkelvegnett, tilgang til 
friluftsomr., rekreasjonsområder 
Universell utforming 

 Anlegg utformes i henhold til krav om universell 
utforming. Området ligger nær Byhagan med 
godt turstinett.  

Befolkningsutvikling og 
tjenestebehov 

 Det er stort press på Fagerlund skole, og 
begrenset ledig kapasitet, men variasjon i 
årskullene. 

Forhold til strategi for framtidig 
arealbruk 

 Området ligger som en naturlig utvidelse av 
tettbebyggelsen i Brumunddal. 

 
Samlet vurdering og anbefaling  
Området framstår som en naturlig utvidelse av eksisterende boligområde. Største konflikt er 
omdisponering av beite. Området må skjermes mot trafikkstøy. 
 

Konklusjon  
Området anbefales tatt inn i kommuneplanens arealdel som byggeområde for bolig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



B19 Øverkvern vest, Brumunddal – 
konsekvensutredning 
 
Dagens formål: LNF 
Foreslått formål: Boligformål 
Arealstørrelse: ca 4 daa 
Forslagsstiller: Lene Kristine Eikeland   
Beskrivelse: 
Området ligger langs Mausetvegen i 
Brumunddal. Det er LNF-område i gjeldende 
kommuneplan. Dagens arealbruk er dyrket mark. 
Området er foreslått omdisponert til 
boligformål. 

 

 
                                  Gnr. 689 bnr. 211 

 
Begrunnelse 
Parsellen er en del av resteiendommen på Øverkvern. Arealet er en smal stripe dyrket mark langs 
vegen med mindre landbruksverdi. Eier ønsker derfor omdisponering til boligformål. Området har 
gangavstand til Brumunddal sentrum.  
 
Tema Konsekvens Forklaring (kunnskapsgrunnlag, usikkerhet) 
Miljø og naturressurser   

Jord- og skog – sikring av 
jordressurser  
 

 Arealet er dyrket mark som har begrenset verdi 
som landbruksareal, siden en stor del av 
eiendommen tidligere er omdisponert til 
byggeområde.  

Landskap (kulturlandskap, 
fjellområde, skogområde osv) 
sammenhengende områder 

 Flat stripe mellom Mausetvegen og grøntdraget 
langs Brumunda, vurderes ikke som særlig 
eksponert eller sårbart.  

Naturens mangfold, dyre- og 
planteliv, vilttrekk  

 Det er ikke registrert særlige naturverdier i 
artsdatabanken eller naturbase. 

Forurensning og virkninger for 
befolkningens helse 
(klimagassutslipp, støy, radon, 
annet utslipp til luft, forurensing 
av jordbunn og vann, høyspent) 

 En sone langs Mausetvegen ligger i gul støysone 
noe som må tas hensyn til ved utbygging. 

Kulturminner og kulturmiljø 
 

 Berører ikke kjente kulturminner. Området må 
vurderes før utbygging. 

   
Samfunn   
Transportbehov 
(Lokalisering ift 
tettsted/bygdesenter, 
kollektivdekning, E6, jernbane) 

 Sykkel- og gangavstand til sentrum, skole og 
andre servicefunksjoner. Gangveg blir bygd ved 
utbygging av B17. 
 

Teknisk infrastruktur 
(veg, vann og avløp) 
 

 Offentlig vann- og avløpsanlegg i nærheten. 

Beredskap og ulykkesrisiko (flom, 
ras, ulykker mv) 
 

 Ingen kjente faremomenter bortsett fra at 
trafikken langs Mausetvegen er så stor at det må 
bygges gang- og sykkelveg fram til området. 

Barn og unges oppvekstvilkår 
(uteområder, skoleveg, gang- og 

 Området vurderes å ha et godt oppvekstmiljø 
med gangavstand til sentrum, skole, 



sykkelveg mv) 
 

idrettsanlegg, barnehage mm.  

Tilgjengelighet til uteområder og 
gang- og sykkelvegnett, tilgang til 
friluftsomr., rekreasjonsområder 
Universell utforming 

 Anlegg utformes i henhold til krav om universell 
utforming. Området ligger nær turvegen langs 
Brumunda og Sveum idrettspark. Det er stort 
press på Fagerlund skole og begrenset kapasitet, 
men variasjoner i årskullene. Brumunddal 
ungdomsskole har lite ledig kapasitet. 

Befolkningsutvikling og 
tjenestebehov 

 Sentrumsnært utbyggingsprosjekt. 
Tjenestebehov vurderes dekket i etablerte tilbud.   

Forhold til strategi for framtidig 
arealbruk 

 Området ligger som en naturlig utvidelse av 
tettbebyggelsen i Brumunddal. 

 
Samlet vurdering og anbefaling  
Området framstår som en naturlig utvidelse av eksisterende boligområde. Største konflikt er 
omdisponering av dyrket mark og utrygg gangadkomst. Gang- og sykkelveg vil bli bygd ut ved 
utbygging av Øverkvern. Området må skjermes mot trafikkstøy.  
 

Konklusjon  
Området anbefales tatt inn i kommuneplanens arealdel som byggeområde for boliger. Det bør stilles 
krav om høy utnyttelse av arealet ved nedbygging av dyrket mark. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



B28 Furubakken - utvidelse av område Verven-
Pardis, Brumunddal – konsekvensutredning 
 
Dagens formål: LNF 
Foreslått formål: Boligformål 
Arealstørrelse: ca 32 daa 
Forslagsstiller: Brumunddal eiendom og 
 Lars Ole Andersen 
Beskrivelse: 
Området ligger som en utvidelse i sør av tidligere 
godkjent boligområde B27 Verven-Pardis. Det er 
LNF-område i gjeldende kommuneplan. Dagens 
arealbruk er skogproduksjon. Området er 
foreslått omdisponert til boligformål. 

 

 
                                  Gnr. 683 bnr.1 og 16 

 
Begrunnelse 
Det er behov for boligtomter i Brumunddal. Området grenser inntil byggeområde for boliger som er 
under regulering. Området har gangavstand til Brumunddal sentrum og skole. Det er en forutsetning 
for utbygging at det etableres infrastruktur som offentlig VA og fotgjengerundergang under jernbane. 
 
Tema Konsekvens Forklaring (kunnskapsgrunnlag, usikkerhet) 
Miljø og naturressurser   

Jord- og skog – sikring av 
jordressurser  
 

 Området er skog- og beitemark, inneklemt 
mellom Strandvegen og byggeområde Verven. 
Grenser mot dyrket mark i sør.  

Landskap (kulturlandskap, 
fjellområde, skogområde osv) 
sammenhengende områder 
 

 Nokså flatt skogsområde som ikke er særlig 
eksponert eller sårbart.  

Naturens mangfold, dyre- og 
planteliv, vilttrekk  

 Det er ikke registrert særlige naturverdier i 
artsdatabanken eller naturbase. 

Forurensning og virkninger for 
befolkningens helse 
(klimagassutslipp, støy, radon, 
annet utslipp til luft, forurensing 
av jordbunn og vann, høyspent) 

 Ca. 5 daa av området er støyutsatt (gul støysone) 
fra E6, ellers ingen kjente faremomenter. 

Kulturminner og kulturmiljø 
 

 Berører ikke kjente kulturminner. Området må 
vurderes før utbygging. 

   
Samfunn   
Transportbehov 
(Lokalisering ift 
tettsted/bygdesenter, 
kollektivdekning, E6, jernbane) 

 Sykkel- og gangavstand til sentrum, skole og 
andre servicefunksjoner. Utbygging/utbedring av 
planundergang E6 og jernbane er en forutsetning 
for utbygging. 
 

Teknisk infrastruktur 
(veg, vann og avløp) 
 

 Det forutsettes løst i samband med tilstøtende 
byggeområde Verven-Pardis. 

Beredskap og ulykkesrisiko (flom,  Ingen kjente risikomomenter. 



ras, ulykker mv) 
 
Barn og unges oppvekstvilkår 
(uteområder, skoleveg, gang- og 
sykkelveg mv) 
 

 Området vurderes å ha et godt oppvekstmiljø, 
med relativt trygg skoleveg, nærhet til Mjøsa og 
store friluftsområder, felles lekearealer 
forutsettes regulert og opparbeidet. 

Tilgjengelighet til uteområder og 
gang- og sykkelvegnett, tilgang til 
friluftsomr., rekreasjonsområder 
Universell utforming 

 Anlegg utformes i henhold til krav om universell 
utforming. Å sikre tilgang til Mjøsa er viktig for 
området. 

Befolkningsutvikling og 
tjenestebehov 

 Ca 1,5 km til Mørkved og 3 km til Fagerlund 
skole. Ca 2,5 km til ungdomsskole og 
videregående. Mørkved skole vil få god kapasitet 
etter utbygging. Brumunddal og Furnes 
ungdomsskole har noe begrenset kapasitet. 

Forhold til strategi for framtidig 
arealbruk 

 Ligger nær sentrum med mange arbeidsplasser 
og servicefunksjoner. Vil utgjøre en ny bydel i 
Brumunddal. Det er viktig at området knyttes 
sammen med bebyggelsen på oversida av E6 og 
jernbanen.  Vil gi et tilbud om attraktive 
Mjøsnære boligtomter i Brumunddal. 

 
Samlet vurdering og anbefaling  
Området framstår som en naturlig utvidelse av byggeområde B27 Verven - Pardis i gjeldende 
kommuneplan. Lite konfliktfylt, men teknisk infrastruktur og fotgjengerundergang under jernbanen 
må på plass før utbygging. Del av området må skjermes for støy fra E6. 
 
 

Konklusjon  
Videre utbygging av området er viktig for å få økonomi i utbyggingsprosjektene, da det er relativt 
store grunnlagsinvesteringene som må gjøres for utbygging av Verven-Pardis (B26 og 27). Det vil 
være positivt å forsterke dette bomiljøet. Det er ingen kjente negative konsekvenser ved utbygging. 
Området anbefales tatt inn i kommuneplanens arealdel som byggeområde for boliger. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



B31 Børkelia – konsekvensutredning 
 Revidert 2.6.2014 

Dagens formål: LNF 
Foreslått formål: Boligformål 
Arealstørrelse: ca 17 daa 
Forslagsstiller: Grunneier gnr. 32 bnr. 181 
Beskrivelse: Området ligger i Brumunddal og er 
LNF-område i gjeldende kommuneplan. Dagens 
arealbruk er landbruk, dyrket mark. Området er 
foreslått omdisponert til boligformål. 

 

 
Gnr. 32 bnr. 181    

 
Begrunnelse 
Det er ønskelig å kunne tilby attraktive boligtomter i Brumunddal. Det har blitt lagt ut store områder 
nord-øst for sentrum langs elvsdalen på begge sider av Brumunda (Minka og Lille Almerud). Område 
B31 vil være et supplement til dette. Området vurderes å gi utsiktstomter med gode sol- og 
lysforhold, i gangavstand til sentrum. 
 
Tema Konsekvens Forklaring (kunnskapsgrunnlag, usikkerhet) 
Miljø og naturressurser   

Jord- og skog – sikring av 
jordressurser  
 

 Området består av en teig med dyrket mark inntil 
eksisterende bebyggelse. 

Landskap (kulturlandskap, 
fjellområde, skogområde osv) 
sammenhengende områder 
 

 Åpent kulturlandskap inntil tettbebyggelsen. 
Bygg som settes opp bør ha god estetisk kvalitet. 
Terrengbearbeidelse må gjøres med omtanke for 
å unngå skjemmende fylling/skjæring. 

Naturens mangfold, dyre- og 
planteliv, vilttrekk  

 Det er ikke registrert særlige naturverdier i 
artsdatabanken eller naturbase. 

Forurensning og virkninger for 
befolkningens helse 
(klimagassutslipp, støy, radon, 
annet utslipp til luft, forurensing 
av jordbunn og vann, høyspent) 

 Det er ingen kjent forurensning.  

Kulturminner og kulturmiljø 
 

 Berører ikke kjente kulturminner. Området må 
vurderes før utbygging.  

   
Samfunn   
Transportbehov 
(Lokalisering ift 
tettsted/bygdesenter, 
kollektivdekning, E6, jernbane) 

 Kort veg til skole og barnehage. Sentrumsnært, 
ca 3 km til sentrum i Brumunddal. Utbyggingen 
vil innebære økt trafikk. Dette kan medføre 
ulempe. Ny tilførselsveg bør kanaliseres ned til 
Byflatvegen for å unngå stor trafikk på boliggater 



i eksiterende boligområder. 
 

Teknisk infrastruktur 
(veg, vann og avløp) 
 

 Vann- og avløpsanlegg i nærheten, men usikker 
kapasitet på spillvannsledning. Adkomst til de 
relativt bratte områdene er en utfordring som 
må løses før utbygging. 

Beredskap og ulykkesrisiko (flom, 
ras, ulykker mv) 
 

 Ingen kjente risikomomenter. 

Barn og unges oppvekstsvilkår 
(uteområder, skoleveg, gang- og 
sykkelveg mv) 
 

 Området vurderes å gi gode oppvekstsvilkår for 
barn og unge, med gangavstand til de fleste 
aktiviteter og trygg veg til skole, idrettsanlegg og 
sentrum. Bjørgeberget har gode muligheter for 
friluftsliv, og ligger rett ved. 

Tilgjengelighet til uteområder og 
gang- og sykkelvegnett, tilgang til 
friluftsomr., rekreasjonsområder 
Universell utforming 

 Det er en utfordring å bygge anlegg i henhold til 
krav om universell utforming i bratt terreng.  

Befolkningsutvikling og 
tjenestebehov 

 Det er gangavstand både til Hempa og Fagerlund 
skole. Det er stort press på Fagerlund skole og 
begrenset kapasitet, men variasjoner i 
årskullene. Hempa har ledig kapasitet. 
Brumunddal ungdomsskole har lite ledig 
kapasitet. 

Forhold til strategi for framtidig 
arealbruk 

 Vil gi tilbud om flotte sentrumsnære 
utsiktstomter. Kan sees som en naturlig utvidelse 
av Brumunddal tettsted.  

 
Samlet vurdering og anbefaling  
Området vurderes å ha gode tomtekvaliteter, trygg skoleveg og nærhet til servicefunksjoner. Teknisk 
infrastruktur er tilrettelagt, men kapasitet på spillvannsledning mot sentrum og adkomstveg må 
avklares gjennom detaljregulering. Det er begrenset konflikt utover økt biltrafikk og omdisponering 
av dyrket mark. 
 

Konklusjon  
Området anbefales tatt inn i kommuneplanens arealdel som byggeområde. Fylkesmannen har stilt 
krav om minimum 4 boenheter pr. daa, dvs. 60 – 70 boenheter og at minimum 50% av parkeringen 
skal skje under bakken/kjeller. Kravet tas inn i kommuneplanbestemmelsene. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BA1 Tømmerli – konsekvensutredning 
 
Dagens formål: LNF 
Foreslått formål: Bebyggelse og anlegg 
Arealstørrelse: ca 14 daa 
Forslagsstiller: Ringsaker kommune 
Grunneier: Johan Andreas Berg 
Beskrivelse: 
Området er LNF-område i gjeldende 
kommuneplan. Dagens arealbruk er 
gårdstun og rest av dyrket mark. 

 

 
                                  Gnr. 30 bnr. 3 

 
Begrunnelse 
Landbrukseiendommen Lillebørke er tidligere godkjent omdisponert til byggeformål. Det ble i 2002 
gjennomført et makeskifte mellom Berg og Ringsaker kommune. Slik at kommunen overtok 
Lillebørke og Berg fikk eiendommen Sund på Helgøya. Driften er i sin helhet flyttet il Sund. Det er 
derfor hensiktsmessig at resteiendommen omkring tunet omdisponeres fra LNF til byggeformål. Det 
er aktuelt med noe utvidelse av tomt for Tømmerli barnehage og eventuelt boligformål. 
 
Tema Konsekvens Forklaring (kunnskapsgrunnlag, usikkerhet) 
Miljø og naturressurser   

Jord- og skog – sikring av 
jordressurser  
 

 Arealet ligger adskilt fra annen 
landbrukseiendom og har liten landbruksverdi. 

Landskap (kulturlandskap, 
fjellområde, skogområde osv) 
sammenhengende områder 
 

 Det vurderes å være middels eksponert og 
sårbart.  

Naturens mangfold, dyre- og 
planteliv, vilttrekk  

 Det er ikke registrert særlige naturverdier i 
artsdatabanken eller naturbase. 

Forurensning og virkninger for 
befolkningens helse 
(klimagassutslipp, støy, radon, 
annet utslipp til luft, forurensing 
av jordbunn og vann, høyspent) 

 Det er ikke registrert forurensning el l.  

Kulturminner og kulturmiljø 
 

 Det er et sefrak-registret bygg på tunet, andre 
kjente kulturminner berøres ikke.  

   
Samfunn   
Transportbehov 
(Lokalisering ift 
tettsted/bygdesenter, 
kollektivdekning, E6, jernbane) 

 Området ligger i gangavstand fra Brumunddal 
sentrum. 

Teknisk infrastruktur 
(veg, vann og avløp) 
 

 Offentlig vann- og avløpsanlegg  og kommunal 
veg. 

Beredskap og ulykkesrisiko (flom, 
ras, ulykker mv) 

 Ikke kjente faremomenter. 



 
Barn og unges oppvekstsvilkår 
(uteområder, skoleveg, gang- og 
sykkelveg mv) 
 

 Trygg skoleveg og god tilgang til leke- og 
friluftsområder. 

Tilgjengelighet til uteområder og 
gang- og sykkelvegnett, tilgang til 
friluftsomr., rekreasjonsområder 
Universell utforming 

 Det er gang- og sykkelveg til området. 

Befolkningsutvikling og 
tjenestebehov 

 Egnet areal for utvidelse av Tømmerli barnehage 
og eventuelt Tømmerli bo- og aktivitetssenter . 

Forhold til strategi for framtidig 
arealbruk 

 Omdisponering av et så sentralt beliggende dyrka 
areal til byggeformål, er viktig for utvikling av 
kommunens tjeneste- og boligtilbud. 

 
Samlet vurdering og anbefaling  
Det er lite konflikt med endret arealbruk i forhold til omdisponering av området. 
 

Konklusjon  
Området anbefales tatt inn i kommuneplanens arealdel som område for bebyggelse og anlegg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Byutvikling i Brumunddal – konsekvensutredning 
Revidert 10.6.2014 

 
 
 
 
  

 
Viktigste målsettinger for langsiktig utvikling i kommuneplan 2014-2025 

• Fortetting og økt utvikling i og nær sentrumsområder og nær kollektivknutepunkt 
• Tilpasning til vedtatt løsning for ny vegadkomst fra E6, inkl mer offensiv målsetting for 

arealbruk på Granerudjordet og langs Strandsagvegen. 
• Omforming til bybebyggelse og økt utnytting av områder langs E6 og mellom E6 og sentrum. 
• Justering av byggeområder i utkanten av Brumunddal inkludert tilbakeføring av noen arealer 

til LNF-formål.  
• Redusert fokus på boligbyggeområder som ligger langt fra sentrum og økt fokus på fortetting 

og ifylling i områder nærmere sentrum.  
• Utvikling av strandsonen langs Mjøsa og grønne forbindelser mellom sentrum og Mjøsa for å 

aktivisere strandområdene for befolkningen og øke sentrum sin attraktivitet som boområde.  
 



Viktigste endringer i forhold til kommuneplanen 2006-2010(2018) 
• Endring fra erverv til bybebyggelse på sentrale områder nær Brumunddal stasjon, sentrum og 

ny adkomst fra E6 til Brumunddal for å muliggjøre fleksibel arealbruk og utnyttelse av nærhet 
til kollektivtransport.  

• Utvidelse av Mørkved skole med tilleggsarealer som muliggjør utbygging av ny barnehage på 
samme tomt.    

• I utkanten av Brumunddal, øst for Brumunda er det justert og redusert byggeområde for 
bolig i Frambakklia, boligområder på Mørkved- jordet er tatt ut av planen. Deler av område 
Haugen mellom Spikdalsvegen og Nordåsvegen er også tilbakeført til LNF. Det er nytt 
byggeområde for bolig ved Verven/Furubakken.  

• I utkanten av Brumunddal, vest for Brumunda er det tilbakeført tidligere byggeområder for 
bolig til LNF nedenfor Slåttsveen/Fossum. Det er nytt boligområde ved Børkelia og justering 
og reduksjon av boligområder i Ånnerud/Jemtlandområdet for å rydde i framtidig bygrense 
og i forholdet mellom bolig og industri.  

• Viktig grønnstruktur og turveger er vist i plankartet for å gi økt bevissthet rundt disse 
kvalitetene.  

 
Begrunnelse 
 
Tema Konsekvens Forklaring (kunnskapsgrunnlag, usikkerhet) 
Miljø og naturressurser   

Jord- og skog – sikring av 
jordressurser  
 

 Noen mindre områder med dyrket/dyrkbar mark 
foreslås utbygd, mens andre områder foreslås 
tilbakeført til LNF. Generelt økt utnyttelse av 
sentrale områder i tettstedet demper presset på 
sammenhengende arealer med dyrket og 
dyrkbar mark rundt tettstedet.  Klare signaler om 
økt utnyttelse i sentrale byområder og 
forretnings-/næringsområder.  

Landskap (kulturlandskap, 
fjellområde, skogområde osv) 
sammenhengende områder 

 Brumunddal ligger lavt ved Mjøsa og Brumunda 
og er omgitt av høyder/åser.  Boligbygging opp i 
åssidene kan ha uheldig landskapsvirkning. For 
øvrig er det stort handlingsrom for fortetting og 
utvikling av etablerte byområder. En klar grense 
mellom by og land er viktig og må tilstrebes.  

Naturens mangfold, dyre- og 
planteliv, vilttrekk  

 Ingen store prinsippielle utfordringer, men nye 
områder og omformingsområder må vurderes 
ved regulering.  Små endringer i byggeområder i 
forhold til tidligere vedtatte arealplaner.  
Brumunda er en viktig ørretelv.  

Forurensning og virkninger for 
befolkningens helse 
(klimagassutslipp, støy, radon, 
annet utslipp til luft, forurensing 
av jordbunn og vann, høyspent) 

 Prinsipp om fortetting og økt utnyttelse i sentrale 
områder nær kollektivknutepunkt er viktige tiltak 
for å redusere utslipp fra trafikk på lengre sikt. 
Konsekvenser av økt aktivitet (bolig / forretning 
/tjenesteyting mv.) for tilgrensende 
boligområder, må vurderes ved regulering. 

Kulturminner og kulturmiljø 
 

 Ingen store prinsipielle utfordringer, men nye 
områder og omformingsområder må vurderes 
ved regulering.  Omfattende mål om bevaring i 
områdene mellom gågata og Brumunddal stasjon 
kan føre til lavere arealutnyttelse i sentrale omr.  



Samfunn   
Transportbehov 
(Lokalisering ift 
tettsted/bygdesenter, 
kollektivdekning, E6, jernbane) 

 Arealplan legger opp til tilpasning til vedtatt 
omlegging av vegtrafikk og adkomst fra E6. 
Forventer vesentlig reduksjon i trafikk i 
Ringsakervegen som følge av E6. Prinsipp om 
fortetting og økt utnyttelse i sentrale områder 
nær kollektivknutepunkt er viktige tiltak for å 
redusere transportbehovet på lengre sikt og øke 
andelen reiser til fots, på sykkel eller med 
kollektivtransport. 

Teknisk infrastruktur 
(veg, vann og avløp) 

 Vann og avløp er utbygd og har kapasitet til økt 
arealutnyttelse.  

Beredskap og ulykkesrisiko (flom, 
ras, ulykker mv) 
 

 Flom og vegtrafikkulykker. Eksisterende 
industrivirksomhet i tettstedet.  Forventer ikke 
økt risiko som følge av endringsforslag i 
kommuneplan.  

Barn og unges oppvekstvilkår 
(uteområder, skoleveg, gang- og 
sykkelveg mv) 
 

 Stort sett tilbud om gang- og sykkelveger og 
fortau til skoler, barnehager og fritidstilbud. 
Utdanningstilbud tom videregående opplæring 
innen byen. Godt kollektivtilbud til byer i 
regionen.  

Tilgjengelighet til uteområder og 
gang- og sykkelvegnett, tilgang til 
friluftsomr., rekreasjonsområder 
Universell utforming 

 Hovedsgrønnstruktur og viktige turveger er lagt 
inn i kommuneplanens arealdel og synlinggjort i 
forhold til byggeområder.   

Befolkningsutvikling og 
tjenestebehov 

 Endringer i planen tilrettelegger for økt 
bosetting, variert tilbud av boliger og forbedret 
tjenestetilbud.  

Forhold til strategi for framtidig 
arealbruk 

 Harmoniserer strategier for byutvikling med 
nasjonale retningslinjer for areal- og 
transportplanlegging og økt arealutnyttelse i 
sentrale områder nær kollektivknutepunkt.  

 
Samlet vurdering og anbefaling  
I samsvar med nasjonale retningslinjer for areal og transportplanlegging, er det viktig å satse på 
fortetting, ifylling og økt utnyttelse av sentrale områder i stedet for vesentlige utvidelser av 
byggeområdet.    
 
Vekstretningen mot nord bør dempes på grunn av stor avstand og stor høydeforskjell til sentrum i et 
byområde der mye ellers kan løses innen gangavstand fra sentrum og kollektivknutepunkt.  
Forbedring av gang- og sykkelvegsystemet mot nord er viktig for å sikre at flest mulig kan gå og sykle 
til sentrum.  Det anbefales at arbeidet med fortetting og økt utnyttelse av sentrale arealer og 
omforming av industriområder videreføres. Kommunen bør utarbeide områdereguleringsplaner for 
viktige områder for å sikre helhetlig planlegging og forutsigbarhet både for eksisterende 
virksomheter og eiendomsutvikling og omforming.  
 
Konklusjon  
Brumunddal bør satse på å øke utnyttelsen i sentrale områder og ta i bruk tidligere planavklarte 
områder. Nye byggeområder kan vurderes der det åpenbart gir bedre tettstedsavgrensning eller 
fører til ifylling av arealer i tettbebyggelsen. For mer informasjon om byggeområder, se de enkelte 
konsekvensutredningene. 



Område for motorisert ferdsel – luftsport på 
Mjøsa – konsekvensutredning 
Revidert 2.6.2014 

 
Dagens formål: LNF-område i sjø og 
 vassdrag 
Foreslått formål: Vises ikke på plankartet  
Arealstørrelse:  
Forslagsstiller: Hedmarken luftsportklubb   
 

 

 

 
Beskrivelse: 
Hedmark luftsportklubb søkte i 2011 om tillatelse til å kjøre bil på Mjøsisen utenfor båthavna i 
Brumunddal, for å trekke opp hangglidere og paraglidere. Opptrekk foregår vha. en vinsj med en 
1000 m lang line, som trekkes av en bil.  
 
Bakgrunn 
Hovedprinsippene i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag er at lystkjøring generelt er forbudt, 
men en del former for nyttekjøring aksepteres i henhold til nærmere bestemte regler. Kommunen 
ønsker å få denne typen aktivitet inn i mer regulerte former istedenfor å behandle enkeltsøknader 
som dispensasjoner. Forskriftens §6 i Motorferdselloven sier: Kjøring på terrengbaner i utmark kan 
tillates når banen er regulert og når den benyttes til kjøring i organiserte former.  De samme regler 
som gjelder for baner i utmark, vil gjelde også for baner som anlegges på islagte vassdrag, dvs. at 
tillatelse etter § 6 bare kan gis når det foreligger reguleringsplan og når banene skal benyttes til 
kjøring i organiserte former. 
 
Tema Konsekvens Forklaring (kunnskapsgrunnlag, usikkerhet) 
Miljø og naturressurser   

Jord- og skog – sikring av 
jordressurser  
 

 Ikke relevant. 

Landskap (kulturlandskap, 
fjellområde, skogområde osv) 
sammenhengende områder 

 Ingen faste installasjoner.  

Naturens mangfold, dyre- og 
planteliv, vilttrekk  

 Motorferdsel i utmark kan ha negativ virkning på 
naturmiljøet. I dette tilfellet er det nok særlig 
menneskene som bor og ferdes i området som 
kan bli skadelidende. Konsekvensene for 
naturmiljøet i Mjøsa vurderes å være små fordi 
vannet er islagt og ikke kan forventes brukt av 
vannfugl. 

Forurensning og virkninger for 
befolkningens helse 
(klimagassutslipp, støy, radon, 
annet utslipp til luft, forurensing 
av jordbunn og vann, høyspent) 

 Slik kjøring vil medføre støy og annen 
forurensning. Forurensning kan skje bl.a. hvis bil 
går gjennom isen. 

Kulturminner og kulturmiljø 
 

 Ikke relevant. 

   



Samfunn   
Transportbehov 
(Lokalisering ift 
tettsted/bygdesenter, 
kollektivdekning, E6, jernbane) 

 Forutsetter økt bilbruk. 

Teknisk infrastruktur 
(veg, vann og avløp) 
 

 Adkomst må avklares i reguleringsplan. 

Beredskap og ulykkesrisiko (flom, 
ras, ulykker mv) 
 

 Aktiviteten er forbundet med fare både for å gå 
gjennom isen, falle ned eller kjøre på noen.  

Barn og unges oppvekstvilkår 
(uteområder, skoleveg, gang- og 
sykkelveg mv) 
 

 Tiltaket kan gi ungdom og voksne en spennende 
og lærerik fritidsaktivitet. 

Tilgjengelighet til uteområder og 
gang- og sykkelvegnett, tilgang til 
friluftsomr., rekreasjonsområder 
Universell utforming 

 Aktiviteten kan hindre annen bruk av området til 
pilking, turgåing, skøyter, ski etc.   

Befolkningsutvikling og 
tjenestebehov 

 Ikke relevant. 

Forhold til strategi for framtidig 
arealbruk 

 Kan komme i konflikt med boligbygging ned mot 
Mjøsa.  

 
Samlet vurdering og anbefaling  
Største konflikt er i forhold til risiko og ansvar som aktiviteten medfører, samt noe begrensende  
virkninger for annen aktivitet på isen og støy for omgivelsene. Ulykker ved at en går gjennom isen 
kan medføre forurensing.  
 
Konklusjon  
Luftsport på Mjøsa, hangglideropptrekk i Furnesfjorden, tas inn i ny bestemmelse i kommuneplanen. 
Det stilles krav om utarbeidelse av reguleringsplan, der juridiske forhold (ansvar) må varetas gjennom 
planprosessen. Det forutsetter en ansvarlig klubb/person som er forslagsstiller til plan, ivaretar 
sikkerhetsmessige forhold, varsling av aktivitet osv. Reguleringsplanen angir tillatt aktivitet gjennom 
bl.a. ved regulering av tidspunkt for kjøring, type kjøretøy og eventuelt krav til bruksinstruks. 
Temautredningene knyttet til tiltakets virkninger vil klarlegge omfanget av eventuelle negative følger. 
En reguleringsprosess vil kunne avklare interessekonfliktene og gi grunnlag for beslutning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



N3 Ånnerud, Brumunddal – 
konsekvensutredning  
Revidert 2.6.2014 

Dagens formål: LNF 
Foreslått formål: Næringsformål 
Arealstørrelse: ca 37 daa 
Forslagsstiller: Hans-Erik Stordal   
Beskrivelse: 
Området ligger ved Fagerlundvegen i 
Brumunddal. Det er LNF-område i gjeldende 
kommuneplan. Dagens arealbruk er dyrket 
mark. Området er foreslått omdisponert til 
næringsformål. 

 

 
                                  Gnr. 4 bnr. 44 

 
Begrunnelse 
Parsellen er en del av en inneklemt parsell mellom veg og byggeområder. Arealet er fulldyrket mark 
av god landbruksverdi. Eier ønsker omdisponering til byggeformål. Området er forbeholdt mulig 
utvidelse av tilgrensende bedrifter. 
 
Tema Konsekvens Forklaring (kunnskapsgrunnlag, usikkerhet) 
Miljø og naturressurser   

Jord- og skog – sikring av 
jordressurser  
 

 Arealet er dyrket mark med landbruksverdi. 

Landskap (kulturlandskap, 
fjellområde, skogområde osv) 
sammenhengende områder 

 Svakt hellende, åpent område. Vurderes som 
middels eksponert og sårbart. Det foreslås 
beholdt/etablert  grøntbelte langs 
Fagerlundvegen. 

Naturens mangfold, dyre- og 
planteliv, vilttrekk  

 Det er ikke registrert særlige naturverdier i 
artsdatabanken eller naturbase. 

Forurensning og virkninger for 
befolkningens helse 
(klimagassutslipp, støy, radon, 
annet utslipp til luft, forurensing 
av jordbunn og vann, høyspent) 

 En sone nærmest Fagerlundvegen ligger i gul 
støysone, noe som må tas hensyn til ved 
utbygging. Det antas at virksomhet som legges 
hit ikke vil være særlig støyfølsom. 

Kulturminner og kulturmiljø 
 

 Berører ikke kjente kulturminner. Området må 
vurderes før utbygging. 

   
Samfunn   
Transportbehov 
(Lokalisering ift 
tettsted/bygdesenter, 
kollektivdekning, E6, jernbane) 

 Sykkel- og gangavstand til sentrum og andre 
servicefunksjoner. Det er gang- og sykkelveg 
langs Fagerlundvegen. Trafikkøkning som følge 
av utvidelsen av næringsområdet vurderes å ha 
begrenset ulempe for omgivelse.  
 

Teknisk infrastruktur 
(veg, vann og avløp) 
 

 Offentlig vann- og avløpsanlegg i nærheten. 

Beredskap og ulykkesrisiko (flom, 
ras, ulykker mv) 
 

 Ingen kjente faremomenter. 



Barn og unges oppvekstvilkår 
(uteområder, skoleveg, gang- og 
sykkelveg mv) 
 

 Utbyggingsområdet antas ikke å forringe et areal 
som benyttes av barn og unge, siden arealet er 
dyrka mark. 

Tilgjengelighet til uteområder og 
gang- og sykkelvegnett, tilgang til 
friluftsomr., rekreasjonsområder 
Universell utforming 

 Ikke relevant.  

Befolkningsutvikling og 
tjenestebehov 

 Legger til rette for utvidelse og/eller nyetablering 
av næringsvirksomhet. Positivt ifht målsetting 
om befolkningsutvikling. 

Forhold til strategi for framtidig 
arealbruk 

 Området ligger som en naturlig utvidelse av 
næringsområde Ånnerud. 

 
Samlet vurdering og anbefaling  
Området framstår som en naturlig utvidelse av eksisterende næringsområde. Største konflikt er 
omdisponering av dyrket mark. Dyrka mark bør driftes inntil det er aktuelt å bygge ut området.  
 
Konklusjon  
Området anbefales tatt inn i kommuneplanens arealdel som byggeområde for næring. Det stilles krav 
om høy grad av tomteutnyttelse pga nedbygging av dyrka mark og sentrumsnær beliggenhet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



T2 Mørkved skole, Brumunddal – 
konsekvensutredning 
Revidert 2.6.2014 

Dagens formål: LNF 
Foreslått formål: Tjenesteyting, 
 undervisningsformål 
Arealstørrelse: ca 34 daa 
Forslagsstiller: Ringsaker kommune 
Grunneier:  Bjørn Mikkelsen   
Beskrivelse: 
Området er en utvidelse av skoleområdet for 
Mørkved sør for Brumunddal sentrum. Det er 
LNF-område i gjeldende kommuneplan. Dagens 
arealbruk er beite. Området er foreslått 
omdisponert til tjenesteyting. 

 

 
                                  Gnr. 725 bnr.9 

 
Begrunnelse 
Ringsaker kommune har ervervet en stor del av eiendommen til utvidelse av skolen. 
Resteiendommen er begrenset drivverdig. Kommunen ønsker at del av eiendommen avsettes til 
framtidig skole- og barnehageutbygging. Området har gangavstand til Brumunddal sentrum og ligger 
som en utvidelse av Mørkved skole.  
 
Tema Konsekvens Forklaring (kunnskapsgrunnlag, usikkerhet) 
Miljø og naturressurser   

Jord- og skog – sikring av 
jordressurser  
 

 Arealet er beitemark som har begrenset verdi 
som landbruksareal, siden en stor del av 
eiendommen er tidligere omdisponert til 
byggeområde.  

Landskap (kulturlandskap, 
fjellområde, skogområde osv) 
sammenhengende områder 
 

 Nokså flatt halvåpent naturbeite, vurderes ikke 
som særlig eksponert eller sårbart. Grenser mot 
bebyggelse og et lite område med edellauskog 
(ask).   

Naturens mangfold, dyre- og 
planteliv, vilttrekk  

 Det går en åpen kanal/bekk over området som 
må ivaretas. 
En mindre askehage nord-øst for foreslått 
byggeområde er i kommuneplanen vist som 
naturområde. Det er ikke registrert særlige 
naturverdier i artsdatabanken eller naturbase. 

Forurensning og virkninger for 
befolkningens helse 
(klimagassutslipp, støy, radon, 
annet utslipp til luft, forurensing 
av jordbunn og vann, høyspent) 

 En sone langs Kongsvegen ligger i gul støysone 
noe som må tas hensyn til ved utbygging. 

Kulturminner og kulturmiljø 
 

 Det har vært et gammelt teglverk i området. En 
er ikke kjent med om det er synlige rester igjen 
av det. Kongsvegen er en gammel ferdselsåre 
med karakteristiske trekk som bør tas vare på. 
Andre kjente kulturminner berøres ikke. 
Området må vurderes før utbygging. 

Samfunn   



Transportbehov 
(Lokalisering ift 
tettsted/bygdesenter, 
kollektivdekning, E6, jernbane) 

 Sykkel- og gangavstand til sentrum, skole og 
andre servicefunksjoner, men erfaringsvis vil mye 
av transport til og fra barnehage foregå med 
privatbil. Økt trafikk forbi Mørkved skole kan 
bety utrygg skoleveg. Det må iverksettes  
trafikksikkerhetstiltak før utbygging. 
 

Teknisk infrastruktur 
(veg, vann og avløp) 
 

 Offentlig vann- og avløpsanlegg i nærheten. 
Eksisterende vegnett er smalt gjennom 
eksisterende boligområde – tåler ikke mye mer 
trafikk uten tiltak.  

Beredskap og ulykkesrisiko (flom, 
ras, ulykker mv) 
 

 Bekk går gjennom området og må tas hensyn til 
og sikres ved utbygging. Av hensyn til flomfare og 
biologisk mangfold skal ikke bekken legges i rør. 
Deler av området kan ha dårlig byggegrunn – høy 
grunnvannstand (myr/leire?) og må undersøkes.  

Barn og unges oppvekstsvilkår 
(uteområder, skoleveg, gang- og 
sykkelveg mv) 
 

 Området vurderes å ha gode muligheter for lek 
og uteopphold. Ny barnehage på T2 vil gi økt 
trafikk, og skoleveg må sikres gjennom tiltak før 
utbygging. 

Tilgjengelighet til uteområder og 
gang- og sykkelvegnett, tilgang til 
friluftsomr., rekreasjonsområder 
Universell utforming 

 Anlegg utformes i henhold til krav om universell 
utforming.  

Befolkningsutvikling og 
tjenestebehov 

 Utvidelse av tomt for undervisning og ny 
barnehage som følge av forventet 
befolkningsvekst. Det er begrenset 
barnehagedekning i området pr i dag. 

Forhold til strategi for framtidig 
arealbruk 

 Området ligger som en naturlig utvidelse av 
tettbebyggelsen i Brumunddal. 

 
Samlet vurdering og anbefaling  
Området framstår som en mulig utvidelse av eksisterende skoleområde. Sikring av bekk og 
undersøkelse av grunnforhold må ivaretas i videre planprosess. Det kan være dårlig byggegrunn på 
deler av området. Skoleveg må sikres før videre utbygging. 
 

Konklusjon  
Området anbefales tatt inn i kommuneplanens arealdel som byggeområde for tjenesteyting, 
undervisning og barnehage. Det tas inn en rekkefølgebestemmelse om sikring av skoleveg. 
 


