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Vurdering av boligområder i Kongsvinger by 
De nye områdene er markert med rød pil. Områdene ved ved Sigernessjøen  og på Granli 
vises på kartutsnitt 2. 
 
Kartutsnitt 1 

 
 
Kartutsnitt 2 
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Område : Gnr.42/Bnr. 3 – Bjørn Roger Øiseth 
Dagens formål, arealbruk, 
herunder avstand til viktige 
funksjoner 

LNF – A2 – ikke regulert. Området ligger nord for Rv2 og 
grenser mot Edsberghagen, hvor det er lagt til rette for 
boligtomter. Det er ca 5 km til bysentrum og det er ca 4 km 
til barneskolen. Utsikt, solrikt og nærhet til Glomma. 
 

 
 

Arealstørrelse, herunder 
dyrkbar jord/skog 

Området er ca 170 daa og består i hovedsak av skog med høy 
bonitet.  
 

 

Foreslått formål Byggeområde – bolig 
Forslagsstiller Bjørn Roger Øiseth 
 
 
Vurdering av miljø og naturressurser 
Nr Tema Beskrivelse og konsekvenser 
1 Naturverdier/biologisk 

mangfold/vannmiljø 
Ingen registrerte 

2 Jord- og skogressurser Sterke landbruksinteresser 
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3 Landskap/grønnstruktur Del av et verdifullt kulturlandskap 
4 Kulturminner/kulturmiljø  Ingen registrerte 
5 Friluftsliv/rekreasjon Ingen registrerte 
6 Forurensning/støy Vil fortsatt stå igjen med en del trafikk etter omlegging 

av Rv2 . 
7 Andre miljøkonsekvenser  
 
Vurdering av samfunnsforhold 
Nr Tema Beskrivelse og konsekvenser 
8 Miljøvennlig by- og 

tettstedsutvikling, 
forhold til langsiktig 
arealstrategi 

Ikke i tråd med anbefalt strategi om utvikling innenfor 
tettbebygde områder, der ny feltutbygging anbefalt lokalisert i 
tilknytning til eksisterende bystruktur.  
Bryter med RPR for samordnet areal- og transportplanlegging 

9 Transportbehov, 
kollektivdekning, 
trafikksikkerhet og 
mengde Behov for 
vegløsing 

Ligger utenfor bybussrutene 
God dekning med lokalbuss og timeekspressen 
Ikke gang- og sykkelveg inn til bysentrum 
 

10  Barn og unge, nærmiljø Området er solrikt og det er god tilgang på friarealer. Dårlig 
trafikksikkerhet for syklende og gående. For at det skal bli 
gode oppvekstvilkår her må det etableres en trafikksikker 
atkomst til sentrum. 

11 Kommunal økonomi og 
tjenestetilbud 

Området er ikke forsynt med kommunalt vann og kloakk.  

12 Folkehelse – universell 
utforming 

Støy fra riksvegen, se punkt 6. 

13 Risiko og sårbarhet Det må foretas målinger av radon. 
14 Andre forhold  
 Oppsummering Et boligfelt i dette området er ikke i tråd med anbefalt strategi 

om tilknytning til eksisterende bystruktur.  Trafikksikkerheten 
er dårlig og det foreligger ikke planer om å investere i gang- 
og sykkelveg og vann og avløp. Området er en del av et 
verdifullt kulturlandskap.  

 Rådmannens 
anbefaling 

Det er mange kryssende interesser og utfordringene er mange. 
En utbygging i dette område kan sammen med en utbygging av 
Edsberghagen forsterke den eksisterende grenda, men 
Edsberghagen bør bygges ut før det blir aktuelt å bygge ut noe 
mer. Bør ikke legges inn i planperioden.  

 Kommuneplanutvalgets 
flertall vedtok  

..at området skal legges inn i plankartet 
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Område: Gnr.48/Bnr.26  – Gunnar Hesbøl 
I forslag til kommuneplan for perioden 2008 - 2020 er deler av det omsøkte arealet lagt inn 
som framtidig boligområde, hvor det tillates oppført 6 enheter. Gunnar Hesbøl er fornøyd med 
denne disponeringen i kommuneplanen, og bekrefter interessen for å utvikle området i nær 
fremtid. 
På befaring på området den 17.10.2008 med representanter fra Kongsvinger kommune ble 
områdeavgrensing og omlegging av tursti vurdert. Vedlagte kart representerer grunneierens 
konklusjon på områdeavgrensning og omlegging av tursti, og han ber om at dette legges til 
grunn for avsetting av areal i kommuneplanen. 
 

 
 

 
Dagens formål, arealbruk, 
herunder avstand til viktige 
funksjoner 

LNF- A1, området er ikke regulert. Ligger i forlengelse og 
på oversiden av boligfeltet Bogerlia I. Området er vest-
vendt og vil gi god utsikt.  

 

Arealstørrelse, herunder Området er på ca 23 daa og består av skog med høg 
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dyrkbar jord/skog bonitet. 
 

Foreslått formål Utbyggingsformål - boliger (12 enheter) 
Forslagsstiller Arkitektlaget på vegne av Gunnar Hesbøl 
 
Vurdering av miljø og naturressurser 
Nr Tema Beskrivelse og konsekvenser 
1 Naturverdier/biologisk 

mangfold/vannmiljø 
Verdifullt biologisk mangfold med særs viktige 
viltområder 

2 Jord- og skogressurser Sterke landbruksinteresser 
3 Landskap/grønnstruktur Ingen registrerte 
4 Kulturminner/kulturmiljø  Ingen registrerte 
5 Friluftsliv/rekreasjon Ligger innenfor et viktig friluftsområde. En eventuell 

utbygging fører til at turstien legges i utkanten av 
området.  

6 Forurensning/støy Økt trafikkstøy og støv for eksisterende boligområder.  
 

7 Andre miljøkonsekvenser  
 
Vurdering av samfunnsforhold 
Nr Tema Beskrivelse og konsekvenser 
8 Miljøvennlig by- og 

tettstedsutvikling, 
forhold til langsiktig 
arealstrategi 

En utbygging her er i tråd med anbefalt strategi om 
utvikling innenfor tettbebygde områder, der ny 
feltutbygging anbefalt lokalisert i tilknytning til 
eksisterende bystruktur. Prosjektet kan ses på som et 
fortettingsprosjekt med tanke på å utnytte arealene opp til 
kote 245 men uten å gå lenger vest enn eksisterende 
bebyggelse og Bogerbekken (unngå en utvidelse 
vestover). 

9 Transportbehov, 
kollektivdekning, 
trafikksikkerhet og 
mengde Behov for 

Vegframføringen  kan skje via Storvenna.  
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vegløsing 
10  Barn og unge, nærmiljø Området er rolig og solrikt og det er god tilgang på 

friarealer. Gode oppvekstvilkår.  
 

11 Kommunal økonomi og 
tjenestetilbud 

Området har i dag en infrastruktur med kapasitet på 
elektrisitet, vei, vann og avløp. Eksisterende 
høydebasseng kan betjene bebyggelsen opp til kote 245. 
Det vil derfor være rom for en videre utbygging nord for 
det som er utbygd uten å investere i nytt høydebasseng. 

12 Folkehelse – universell 
utforming 

Økt belastning på eksisterende boliger 

13 Risiko og sårbarhet Radon – grunnforholdene må undersøkes. 
14 Andre forhold  
 Oppsummering Et boligfelt i dette området er i tråd med anbefalt 

utbyggingstrategi. Et boligfelt her vil være en utvidelse av 
eksisterende boligområder.  Det ligger til rette for 
utbygging med tanke på teknisk infrastruktur. Det 
foreligger viktig viltinteresser i området. Eksisterende 
turveg blir berørt. 
 
 

 Rådmannens 
anbefaling 

Hele området bør legges inn i planperioden.  Her 
foreligger det få konfliktområder, det er nærhet til 
eksisterende boligområde og det er mulig å utnytte 
eksisterende vann og avløpsnett.  Turvegen må legges om 
før bygging igangsettes.   
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Område: Oversiden Utsiktsvegen og vest for Holtberg vegen 
 
Se vedlagt egenethets- og rosanalyse for hele området. 
 
Dagens formål, arealbruk, 
herunder avstand til 
viktige funksjoner 

LNF A1 – ikke regulert 

 
Arealstørrelse, herunder 
dyrkbar jord/skog 

Område 1=47daa, Område 2=3daa og Område 4=90 daa Hvor mange 
boliger henger sammen med boligtypen. Hvis man bygger bare 
eneboliger ligger kapasiteten rundt 80 boliger. 
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Foreslått formål Utbyggingsformål - boliger 
 
Vurdering av miljø og naturressurser 
Nr Tema Beskrivelse og konsekvenser 
1 Naturverdier/biologisk 

mangfold/vannmiljø 
 

2 Jord- og skogressurser  
3 Landskap/grønnstruktur  
4 Kulturminner/kulturmiljø   
5 Friluftsliv/rekreasjon  
6 Forurensning/støy   
7 Andre miljøkonsekvenser  
 
Vurdering av samfunnsforhold 
Nr Tema Beskrivelse og konsekvenser 
8 Miljøvennlig by- og 

tettstedsutvikling, 
forhold til langsiktig 
arealstrategi 

 

9 Transportbehov, 
kollektivdekning, 
trafikksikkerhet og 
mengde Behov for 
vegløsing 

 

10  Barn og unge, nærmiljø  
11 Kommunal økonomi og 

tjenestetilbud 
 

12 Folkehelse – universell 
utforming 

 

13 Risiko og sårbarhet  
14 Andre forhold  
 Oppsummering  
 Anbefaling Bør legges inn i planperioden.   
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Område: Langs gamle Bæreiaveg på oversiden av Lia b arnehage 
 
 
Dagens formål, arealbruk, 
herunder avstand til 
viktige funksjoner 

LNF A1 – ikke regulert 

 
Arealstørrelse, herunder 
dyrkbar jord/skog 

Ca 9 daa med jord av høg bonitet.  

 
Foreslått formål Utbyggingsformål -  4 -5 boliger 
 
Vurdering av miljø og naturressurser 
Nr Tema Beskrivelse og konsekvenser 
1 Naturverdier/biologisk 

mangfold/vannmiljø 
Ingen registrerte men området er en del av et viktig 
viltområde 

2 Jord- og skogressurser Både meget sterke og sterke landbruksinteresser 
3 Landskap/grønnstruktur  
4 Kulturminner/kulturmiljø  SEFRAK-registrert bygg 

SEFRAK er først og fremst et generelt kulturhistorisk 
register som kanskje særlig har verdi som kildemateriale 
for lokal historie. Men det blir også brukt av 
forvaltningen som et utgangspunkt for å finne hvor det 
kan være verneverdig bebyggelse. Det at en bygning er 
registrert i SEFRAK gir den ikke automatisk vernestatus. 
Oppføring i registeret innebærer heller ikke i seg selv 
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spesielle restriksjoner for hva som kan gjøres med et 
hus.Dette må eventuelt undersøkes nærmere. 

5 Friluftsliv/rekreasjon Viktig nærfriluftsområde 
6 Forurensning/støy Høgspendt  
7 Andre miljøkonsekvenser  
 
Vurdering av samfunnsforhold 
Nr Tema Beskrivelse og konsekvenser 
8 Miljøvennlig by- og 

tettstedsutvikling, 
forhold til langsiktig 
arealstrategi 

En utbygging her er i tråd med anbefalt strategi om 
utvikling innenfor tettbebygde områder, der ny 
feltutbygging anbefalt lokalisert i tilknytning til 
eksisterende bystruktur.  

9 Transportbehov, 
kollektivdekning, 
trafikksikkerhet og 
mengde Behov for 
vegløsing 

Ligger meget sentralt og man kan gå og sykle til sentrum. 
Ligger innenfor bybussruta.  
Det er behov for å få avkjøring til gamle Bæreiaveg eller 
innkjøring via vegen inn til Lia barnehage. Dette må 
avklares særskilt. 

10  Barn og unge, nærmiljø Gode oppvekstvilkår  
11 Kommunal økonomi og 

tjenestetilbud 
Det er mulig å koble seg til vannledningen i området men 
avløpssituasjonen må sjekkes særskilt.  

12 Folkehelse – universell 
utforming 

Avgrensning til høgspendtlinja 

13 Risiko og sårbarhet Må sjekke radon og strålingsfare med tanke på høgspendt 
14 Andre forhold Det aktuelle området ligger i utkanten av et større område 

som bør sees på under et med tanke på framtidige boliger. 
Det bør utarbeides en egnethets-og ros-analyse for hele 
området slik at man får kartlagt hvor bebyggelsen 
eventuelt bør ligge.   

 Oppsummering Området er sentrumsnært og utover høgspendtlinjen er 
konfliktene få.   

 Anbefaling Bør ikke legges ut til boligformål  i denne planperioden. 
Det aktuelle området bør inngå i et større område som 
vurderes samlet slik at man ikke forhindrer gode 
framtidsrettede løsninger. Fram til neste rullering bør det 
gjennomføres en egnethets- og ros-analyse for hele 
området mellom Bjørnstien og gammel Bæreiaveg. 
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Område: Granli – Jens Christian Delphin 
Dagens formål, arealbruk, 
herunder avstand til 
viktige funksjoner 

LNF – A1- Arealet ligger langs Bygdehusveien, som ligger 
omtrent midt i tettstedet Granli.  Bygdehusveien tar av fra FV 
345 ca 200 m fra krysset avkjøringen til Overud/Skinnarbøl.  
Langs Bygdehusveien ligger i dag 6 eneboliger, samt Granli 
bygdehus. Arealet er flatt eller lett skrånende mot sørvest, og 
ligger på en furumo med sandmasser i grunnen som er meget lett 
å opparbeide. Arealet ligger i kort avstand fra det flotte 
flerbruksområdet på Liermoen, med Golfbane, turløyper, 
badeplass, flerbrukshus og kunstsnøanlegg. Granli bygdehus, 
som ligger i enden av det foreslåtte arealet, er i tillegg til å være 
grendas forsamlingslokale, også utgangspunkt for lysløypa som 
er en del av Liermoen kunstsnøanlegg. Det er kort avstand til 
busstopp med skolebuss/lokalbuss til Kongsvinger og det er ca 8 
km til Kongsvinger sentrum. 
 

 

Arealstørrelse, herunder 
dyrkbar jord/skog 

Området er på ca 25 daa   
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Foreslått formål Utbyggingsområde - boliger 
Forslagsstiller Jens Christian Delphin 
 
Vurdering av miljø og naturressurser 
Nr Tema Beskrivelse og konsekvenser 
1 Naturverdier/biologisk 

mangfold/vannmiljø 
Ingen registrerte 

2 Jord- og skogressurser Meget sterke landbruksinteresser. 
3 Landskap/grønnstruktur  
4 Kulturminner/kulturmiljø  Ingen registrerte 
5 Friluftsliv/rekreasjon Ingen registrerte 
6 Forurensning/støy Området ligger innenfor grunnvannssone IIb 
7 Andre miljøkonsekvenser  
Vurdering av samfunnsforhold 
Nr Tema Beskrivelse og konsekvenser 
8 Miljøvennlig by- og 

tettstedsutvikling, 
forhold til langsiktig 
arealstrategi 

Granli er et grendesenter på lik linje med Hokåsen som 
kommunen ønsker skal bestå. Arealet ligger sentralt på 
Granli. Det finnes ingen servicefunksjoner i umiddelbar 
nærhet. Kongsvinger er nærmeste tettsted/by. 

9 Transportbehov, 
kollektivdekning, 
trafikksikkerhet og 
mengde Behov for 
vegløsing 

Det er kort avstand til busstopp med skolebuss/lokalbuss 
til Kongsvinger, men det er ikke gang- og sykkelveg fra 
krysset og langs med fylkesvegen fram til holdeplassen. 
 
Barnene sokner til Marikollen skolekrets og må ta buss 
hver dag til barne- og ungdomsskole.  
 
Det bør etableres et T-kryss mellom Bydehusvegen og 
fylkesvegen. 

10  Barn og unge, nærmiljø Gode oppvekstvilkår. Gode og solrike tomter og det er 
god tilgang til friluftsområder og andre friarealer. 

11 Kommunal økonomi og 
tjenestetilbud 

Bygdehusvegen er privat og er tilknyttet kommunalt 
vannverk, men har separate avløpsanlegg i dag. Vei, vann 
og elektrisitet finnes allerede i tilknytning til arealet. 
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Området ligger innenfor grunnvannssone IIb som betyr at 
det er forbudt med tett boligbygging, med mindre 
kloakken ledes vekk. Det er tillatt med spredt 
boligbygging og utslipp fra separate avløpsanlegg.  
 

12 Folkehelse – universell 
utforming 

 

13 Risiko og sårbarhet Radon og grunnforholdene må undersøkes.  
14 Andre forhold  
 Oppsummering Arealet ligger mellom FV345 og Bygdehusvegen. 

Området er skogkledd med høgbonitet skog.  Området 
ligger innenfor grunnvannssone IIb. Det er behov for å 
gjøre noe med atkomstforholdene. 

 Anbefaling Granli er et grendesenter kommunen ønsker å beholde og 
deler av arealet egner seg godt for 5 spredte boliger hvor 
det tillates med utslipp fra separate avløpsanlegg.  
Bebyggelsene bør ikke legges nærmere grendehuset enn 
eksisterende boliger for å unngå framtidige konflikter 
mellom ulike aktiviteter på grendehuset og 
boligbebyggelsen. Deler av arealet bør legges inn i 
planperioden og det må stilles krav om ny atkomst i 
fradelingssaken. Det planlagte arealet er ca 12 daa. 
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Område:  Sigernessjøien   – Gudbrand Gundersen 
Dagens formål, arealbruk, 
herunder avstand til 
viktige funksjoner 

LNF-A2 – ikke regulert. Det aktuelle arealet ligger som en 
forlengelse av et eksisterende boligområde ved Sigernes 
camping (øst for Rv2). Arealet er omkranset av friluftsområder 
med mange muligheter til alle årstider. Her ligger også 
Sigernessjøen og Kongsvinger Golfpark med Liermoen 
Skianlegg. Avstanden til Kongsvinger er ca 10 km. 

 
 

Arealstørrelse, herunder 
dyrkbar jord/skog 

Området på ca 25 dekar som kan 
gi 10 villatomter a ca 2000m².  
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Foreslått formål Utbyggingsområde – boliger med store tomter 
Forslagsstiller Gudmund Gulbrandsen 
 
Vurdering av miljø og naturressurser 
Nr Tema Beskrivelse og konsekvenser 
1 Naturverdier/biologisk 

mangfold/vannmiljø 
Ingen registrerte 

2 Jord- og skogressurser Sterke landbruksinteresser. 
3 Landskap/grønnstruktur  
4 Kulturminner/kulturmiljø  Ingen registrerte 
5 Friluftsliv/rekreasjon Ingen registrerte 
6 Forurensning/støy Støy fra Rv 2 
7 Andre miljøkonsekvenser  
Vurdering av samfunnsforhold 
Nr Tema Beskrivelse og konsekvenser 
8 Miljøvennlig by- og 

tettstedsutvikling, 
forhold til langsiktig 
arealstrategi 

Ikke i tråd med anbefalt strategi om utvikling innenfor 
tettbebygde områder, der ny feltutbygging anbefalt 
lokalisert i tilknytning til eksisterende bystruktur.  
Bryter med RPR for samordnet areal- og 
transportplanlegging 

9 Transportbehov, 
kollektivdekning, 
trafikksikkerhet og 
mengde Behov for 
vegløsing 

God dekning med timeekspressen. 
 
Barnene sokner til Marikollen skolekrets og må ta buss 
hver dag til barne- og ungdomsskole. 

10  Barn og unge, nærmiljø Gode oppvekstvilkår. Gode og solrike tomter og det er 
god tilgang til friluftsområder og andre friarealer. 

11 Kommunal økonomi og 
tjenestetilbud 

Avkjøring fra Rv2 må avklares med Statens vegvesen. 
Strømtilførsel ligger i området. Vann og avløp må 
avklares særskilt. Vannverket er godkjent for 11 
husstander. 

12 Folkehelse – universell 
utforming 

 

13 Risiko og sårbarhet Radon og grunnforholdene må undersøkes.  
14 Andre forhold  
 Oppsummering Et boligfelt i dette området er ikke i tråd med anbefalt 

strategi om tilknytning til eksisterende by- og 
tettstedsstruktur.  Det foreligger usikkerhet angående 
avkjørsel til området og området er støyutsatt fra Rv2. 

 Rådmannens 
anbefaling 

 Bør ikke legges ut i planperioden. Per i dag er det her 11 
tomter, hvorav 9 er bebygget. 

 Kommuneplanutvalgets 
flertall vedtok  

..at området skal legges inn i plankartet 
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Område: Lierrasta  – Hans M. Moss 
Dagens formål, arealbruk, 
herunder avstand til 
viktige funksjoner 

LNF – A2 – ikke regulert. Arealet er på ca 50 daa og ligger på 
østsiden av Kongvegen, vis a vis det nye området til Delphin. 
Det aktuelle arealet er en forlengelse av utbyggingsområdet til 
Norbohus. Arealet er vestvendt og solrikt. Områdene ligger 
med umiddelbar tilknytning til flotte skogområder og tursti 
som fører direkte til Liermoen med Golfbane, lysløype, turstier 
og badeplass. På andre siden av RV2 er det nå avsatt et større 
område til næringsformå. Ligger ganske sentralt, ca 4 km til 
Jernbanestasjonen og 2 km til barneskolen.  
 

 

Arealstørrelse, herunder 
dyrkbar jord/skog 

Området er ca 44 daa og består av kog med både lav og høg 
bonitet 
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Foreslått formål Utbyggingsformål – variert boligbebyggelse  
Forslagstiller Hans M. Moss 
 
Vurdering av miljø og naturressurser 
Nr Tema Beskrivelse og konsekvenser 
1 Naturverdier/biologisk 

mangfold/vannmiljø 
Ingen registrerte 

2 Jord- og skogressurser Sterke landbruksinteresser 
 

3 Landskap/grønnstruktur Ingen registrerte 
4 Kulturminner/kulturmiljø  Vingerske Kongevei med skanser er båndlagt for 

utredning av eventuelt framtidig vern etter 
kulturminneloven. 

5 Friluftsliv/rekreasjon Ingen registrerte 
6 Forurensning/støy  
7 Andre miljøkonsekvenser  
 
Vurdering av samfunnsforhold 
Nr Tema Beskrivelse og konsekvenser 
8 Miljøvennlig by- og 

tettstedsutvikling, 
forhold til langsiktig 
arealstrategi 

En utbygging her er i tråd med anbefalt strategi om 
utvikling innenfor tettbebygde områder, der ny 
feltutbygging anbefalt lokalisert i tilknytning til 
eksisterende bystruktur. Er i tråd med anbefalt langsiktig 
byutvikling. 

9 Transportbehov, 
kollektivdekning, 
trafikk-sikkerhet og 
mengde Behov for 
vegløsning 

Atkomst til området må avklares særskilt med 
kulturvernmyndighetene 

10  Barn og unge, nærmiljø Solrikt og god tilgang på friområder. Gode 
oppvekstvilkår. 

11 Kommunal økonomi og 
tjenestetilbud 

Det ligger godt til rette for denne utvidelsen både når det 
gjelder veg, vann og avløp. 

12 Folkehelse – universell 
utforming 

 

13 Risiko og sårbarhet Radon og grunnundersøkelser må gjennomføres. 
14 Andre forhold  
 Oppsummering Et boligfelt i dette området er i tråd med anbefalt 

utbyggingsstrategi. Et boligfelt her vil være en utvidelse 
av eksisterende boligområder og utvidelsen vil være i tråd 
med den langsiktige byutviklingsstrategien. Det foreligger 
ingen sterke landbruks- og verneinteresser i området. 
Avkjøring til området må avklares. 

 Anbefaling Bør legges ut i denne planperioden, men områdene som 
ligger innenfor dagens bystruktur bør bebygges først. 
Dette må styres gjennom en rekkefølgebestemmelse. 
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Vurdering av boligområder på Brandval 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 21 

Område: Foss –  
Dagens formål, arealbruk, 
herunder avstand til 
viktige funksjoner 

Området ligger oppe ved skogkanten ved Foss langs Rv 210. 
 

 
Arealstørrelse, herunder 
dyrkbar jord/skog 

Skog av vekslende bonitet, dyrkbar skogsmark i sør og vest. 
Arealet er ca 64 daa 

 
Foreslått formål Boliger i felt 
Forslagstiller Arbeiderpartiet og Høyre 
 
Vurdering av miljø og naturressurser 
Nr Tema Beskrivelse og konsekvenser 
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1 Naturverdier/biologisk 
mangfold/vannmiljø 

Ingen registrerte 

2 Jord- og skogressurser Meget sterke og mindre sterke landbruksinteresser 
3 Landskap/grønnstruktur En del av en større uberørt kolle/ås. Åsen er godt synlig i 

landskapet og den er uberørt av tekniske anlegg. 
4 Kulturminner/kulturmiljø  Ingen registrerte, men ligger i nærheten av Ramsøy 

gruver 
5 Friluftsliv/rekreasjon Ingen registrerte 
6 Forurensning/støy  
7 Andre miljøkonsekvenser  
 
Vurdering av samfunnsforhold 
Nr Tema Beskrivelse og konsekvenser 
8 Miljøvennlig by- og 

tettstedsutvikling, 
forhold til langsiktig 
arealstrategi 

En utbygging her er ikke i tråd med anbefalt strategi om 
utvikling innenfor tettbebygde områder, der ny 
feltutbygging anbefalt lokalisert i tilknytning til 
eksisterende tettstedsstruktur.  
Bryter med RPR for samordnet areal- og 
transportplanlegging. Boligfeltet vil bli en satellitt til 
Brandval sentrum. 

9 Transportbehov, 
kollektivdekning, 
trafikk-sikkerhet og 
mengde Behov for 
vegløsning 

Mangler gang/sykkelveg til skolen.  Må etableres ny 
atkomst fra Rv 210. Bussforbindelse langs Rv 210 

10  Barn og unge, nærmiljø Gode oppvekstvilkår 
11 Kommunal økonomi og 

tjenestetilbud 
Ikke vann/kloakk inn i området. 

12 Folkehelse – universell 
utforming 

 

13 Risiko og sårbarhet Radon og grunnundersøkelser må gjennomføres. 
14 Andre forhold Feltet ligger mellom to områder for spredt boligbygging.  
 Oppsummering Et boligfelt som lokaliseres i det sørvendte Fossberget vil 

bli godt synlig for nordgående trafikk på Rv210. Dagens 
landskapsbilde med dyrka mark i forgrunnen mot en 
skogkledd ås vil endres vesentlig. Fossberget er uberørt av 
større tekniske inngrep. Området er ikke i samsvar med 
anbefalt strategi for utvikling av tettstedet der ny 
feltutbygging anbefales lokalisert i tilknytning til 
eksisterende tettstedsstruktur. Det foreligger ikke 
veg,vann og avløp. 

 Rådmannens 
anbefaling 

Området foreslås derfor opprettholdt som LNF 

 Kommuneplanutvalgets 
flertall vedtok  

..at området skal legges inn i plankartet 
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Område:Stensbøl 
Dagens formål,  arealbruk, 
herunder avstand til 
viktige funksjoner 

LNF – A1 – ikke regulert. Området ligger i forlengelsen av 
butikken (østover). Meget sentrumsnært, flatt og gode 
solforhold.  
 

 
Arealstørrelse, herunder 
dyrkbar jord/skog 

Området er på ca 3daa og består av fulldyrka lettbrukt jord. 
 

 
Foreslått formål Utbygging – bolig - eneboliger 
Forslagsstiller Arbeiderpartiet og Høyre 
Vurdering av miljø og naturressurser 
Nr Tema Beskrivelse og konsekvenser 
1 Naturverdier/biologisk Ingen registrerte  
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mangfold/vannmiljø 
2 Jord- og skogressurser Meget sterke landbruksinteresser 
3 Landskap/grønnstruktur Dyrka mark 
4 Kulturminner/kulturmiljø  Ingen registrerte 
5 Friluftsliv/rekreasjon Ingen registrerte 
6 Forurensning/støy Støy fra Rv 20 
7 Andre miljøkonsekvenser  
 
Vurdering av samfunnsforhold 
Nr Tema Beskrivelse og konsekvenser 
8 Miljøvennlig by- og 

tettstedsutvikling, 
forhold til langsiktig 
arealstrategi 

En utbygging her er i tråd med anbefalt strategi om 
utvikling innenfor tettbebygde områder, der ny 
feltutbygging anbefalt lokalisert i tilknytning til 
eksisterende struktur. Dette kan sees på som et 
fortettingsprosjekt 

9 Transportbehov, 
kollektivdekning, 
trafikk-sikkerhet og 
mengde Behov for 
vegløsning 

Av- og påkjøringen må ses nærmer på. 
 

10  Barn og unge, nærmiljø God tilgang på friarealer. Gode oppvekstvilkår. 
 

11 Kommunal økonomi og 
tjenestetilbud 

Påkoblingsmuligheter til VA 

12 Folkehelse – universell 
utforming 

 

13 Risiko og sårbarhet Radon – grunnforholdene må undersøkes 
14 Andre forhold  
 Oppsummering Et boligfelt i dette området er i tråd med anbefalt strategi 

om utvikling innenfor tettbebygde områder. Arealet ligger 
i et område som det foreligger meget sterke 
landbruksinteresser. Det ligger til rette for utbygging med 
tanke på teknisk infrastruktur.  

 Anbefaling Med bakgrunn i at det er mangel på attraktive arealer til 
boligformål på Brandval bør dette området legges ut i 
planperioden. Her bør landbruksinteressene vike for å gi 
mulighet for sentrumsnære tomter.  

 


