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Omregulering av aktivitetsområdet (Gjemselund) 
og lettindustriområdet mellom Gjemselund og 
Norske Backer as på Langeland. Alternativ 1 
Dagens formål, størrelse, 
arealbruk, herunder avstand 
til viktige funksjoner 

Områdene tillater i dag aktiviteter relatert til idrett,  
industri og plasskrevende varegrupper. Området grenser 
inn til et mindre areal som tillater handel/service/kontor 
og håndverk (forretningsformål)- forretningsområde rundt 
Plantasjen og Elkjøp. To små boligområder langs Rv 2. 
  

 
Ønsket formål Opprettholder dagens sentrumsavgrensning, legger til rette 

for aktivitetsområde og plasskrevende handel fra 
Kongshallen til treningsfeltet ved Gjemselund stadion , og 
boliger fra treningsfeltet til Norske Backer  

 
Vurdering av miljø og naturressurser 
Nr Tema Beskrivelse og konsekvenser 
1 Naturverdier/biologisk 

mangfold/vannmiljø 
Ikke relevant 

2 Jord- og skogressurser Ikke relevant 
3 Landskap/grønnstruktur Grønnstrukturen langs Glomma  
4 Kulturminner/kulturmiljø Ikke relevant 
5 Friluftsliv/rekreasjon Strandpromenaden  
6 Forurensning/støy Støy og støv fra trafikken på Rv 2. Vil fortsatt være en del 

trafikk igjen her etter at Rv 2 legges om. 
7 Andre miljøkonsekvenser En spredning av handel kan resultere i økt biltrafikk .  
 
Vurdering av samfunnsforhold 
Nr Tema Beskrivelse og konsekvenser 
8 Miljøvennlig by- og 

tettstedsutvikling, 
forhold til langsiktig 
arealstrategi 

Etablering av boliger i dette området er i tråd med 
kommunens langsiktige arealstrategi. Vil gi sentrumsnære 
boliger med god nærhet til Glomma. Etablering av 
plasskrevende varehandel rundt stadion er i tråd med 
ABC-prinsippet,  

9 Transportbehov, Etablering av økt handelsvirksomhet i dette området kan 
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kollektivdekning, 
trafikk-sikkerhet og 
mengde. Behov for 
vegløsning 

gi økt biltrafikk. Gode bussforbindelser, og god kobling til 
gang/sykkelvegnettet.   
Det foreligger ikke trafikksikker kryssing av Rv2. 

10 Kommunal økonomi og 
tjenestetilbud 

OK 

11 Risiko og sårbarhet Deler av området er flomutsatt 
14 Andre forhold En utvikling av arealene rundt stadion vil gi en økonomisk 

mulighet for opprusting av Gjemselund og de andre 
idrettsanleggene i byen, i tråd med planen for idrett og 
anlegg.    

 Oppsummering Positivt med boliger langs Glomma. Fortetting innenfor 
byggesonen og sentrumsnært. Vil kunne gi et supplement 
til handelen i sentrum. Det må etableres trafikksikker 
kryssing av Rv 2 
 

 Anbefaling Legges ut som ett av tre alternativer for å få en diskusjon 
på fremtidig arealbruk mellom Kongshallen og Norske 
Backer.  
 
Målet er å en diskusjon og en avklaring av fremtidig 
sentrumsavgrensing og utnytting av arealene mellom 
Gjemselund og Norske Backer.  

   

 4



 

Omregulering av aktivitetsområdet (Gjemselund) 
og lettindustriområdet mellom Gjemselund og 
Norske Backer as på Langeland. Alternativ 2 
Dagens formål, størrelse, 
arealbruk, herunder avstand 
til viktige funksjoner 

Områdene tillater i dag aktiviteter relatert til idrett,  
industri og plasskrevende varegrupper. Området grenser 
inn til et mindre areal som tillater handel/service/kontor 
og håndverk (forretningsformål)- forretningsområde rundt 
Plantasjen og Elkjøp. To små boligområder langs Rv 2. 
  

 
Ønsket formål Legge til rette for sentrumsformål kombinert med 

aktivitetsområde fra Kongshallen fram til treningsfeltet på 
Gjemselund. Boligområde fra treningsfeltet til Norske 
Backer  

 
Vurdering av miljø og naturressurser 
Nr Tema Beskrivelse og konsekvenser 
1 Naturverdier/biologisk 

mangfold/vannmiljø 
Ikke relevant 

2 Jord- og skogressurser Ikke relevant 
3 Landskap/grønnstruktur Grønnstrukturen langs Glomma  
4 Kulturminner/kulturmiljø Ikke relevant 
5 Friluftsliv/rekreasjon Strandpromenaden  
6 Forurensning/støy Støy og støv fra trafikken på Rv 2. Vil fortsatt være en del 

trafikk igjen her etter at Rv 2 legges om. 
7 Andre miljøkonsekvenser En spredning av handel kan resultere i økt biltrafikk .  
 
Vurdering av samfunnsforhold 
Nr Tema Beskrivelse og konsekvenser 
8 Miljøvennlig by- og 

tettstedsutvikling, 
Etablering av boliger i dette området er i tråd med 
kommunens langsiktige arealstrategi. Vil gi sentrumsnære 
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forhold til langsiktig 
arealstrategi 

boliger med god nærhet til Glomma. Ved etablering av 
plasskrevende varehandel rundt stadion  

9 Transportbehov, 
kollektivdekning, 
trafikksikkerhet og 
mengde. Behov for 
vegløsing 

Etablering av økt handelsvirksomhet i dette området kan 
gi økt biltrafikk. Gode bussforbindelser, og god kobling til 
gang/sykkelvegnettet.  Det foreligger ikke trafikksikker 
kryssing av Rv2. 

10 Kommunal økonomi og 
tjenestetilbud 

OK 

11 Risiko og sårbarhet Deler av området er flomutsatt 
14 Andre forhold En utvikling av arealene rundt stadion vil gi en økonomisk 

mulighet for opprusting av Gjemselund og de andre 
idrettsanleggene i byen, i tråd med planen for idrett og 
anlegg.    

 Oppsummering Positivt med boliger langs Glomma. Fortetting innenfor 
byggesonen og sentrumsnært. En utvidelse av 
detaljvarehandel i dette området kan være i strid med en 
styrking av sentrum hvis det åpnes for handel som er i 
direkte konkurranse med handelsmiljøet i sentrum. Det må 
etableres trafikksikker kryssing av Rv2. 
 
 

 Anbefaling Legges ut som ett av tre alternativer for å få en diskusjon 
på fremtidig arealbruk mellom Kongshallen og Norske 
Backer.  
 
Målet er å en diskusjon og en avklaring av fremtidig 
sentrumsavgrensing og utnytting av arealene mellom 
Gjemselund og Norske Backer.  
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Omregulering av aktivitetsområdet (Gjemselund) 
og lettindustriområdet mellom Gjemselund og 
Norske Backer as på Langeland. Alternativ 3 
Dagens formål, størrelse, 
arealbruk, herunder avstand 
til viktige funksjoner 

Områdene tillater i dag aktiviteter relatert til idrett,  
industri og plasskrevende varegrupper. Området grenser 
inn til et mindre areal som tillater handel/service/kontor 
og håndverk (forretningsformål)- forretningsområde rundt 
Plantasjen og Elkjøp. To små boligområder langs Rv 2. 
  

 
Ønsket formål Legge til rette for sentrumsformål fra Kongshallen til  

Norske Backer  
 
Vurdering av miljø og naturressurser 
Nr Tema Beskrivelse og konsekvenser 
1 Naturverdier/biologisk 

mangfold/vannmiljø 
Ikke relevant 

2 Jord- og skogressurser Ikke relevant 
3 Landskap/grønnstruktur Grønnstrukturen langs Glomma  
4 Kulturminner/kulturmiljø Ikke relevant 
5 Friluftsliv/rekreasjon Strandpromenaden  
6 Forurensning/støy Støy og støv fra trafikken på Rv 2. Vil fortsatt være en del 

trafikk igjen her etter at Rv 2 legges om. 
7 Andre miljøkonsekvenser En spredning av handel resulteres i økt biltrafikk .  
 
Vurdering av samfunnsforhold 
Nr Tema Beskrivelse og konsekvenser 
8 Miljøvennlig by- og 

tettstedsutvikling, 
forhold til langsiktig 
arealstrategi 

Sentrumsformål vil gir rom for boliger. Etablering av 
boliger i dette området er i tråd med kommunens 
langsiktige arealstrategi. Vil gi sentrumsnære boliger med 
god nærhet til Glomma.   

9 Transportbehov, 
kollektivdekning, 

Etablering av økt handelsvirksomhet i dette området kan 
gi økt biltrafikk. Gode bussforbindelser, og god kobling til 
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trafikksikkerhet og 
mengde. Behov for 
vegløsing 

gang/sykkelvegnettet.  Det foreligger ikke trafikksikker 
kryssing av Rv2. 

10 Kommunal økonomi og 
tjenestetilbud 

OK 

11 Risiko og sårbarhet Deler av området er flomutsatt 
14 Andre forhold En utvikling av arealene rundt stadion vil gi en økonomisk 

mulighet for opprusting av Gjemselund og de andre 
idrettsanleggene i byen, i tråd med planen for idrett og 
anlegg.    

 Oppsummering Positivt med boliger langs Glomma. Fortetting innenfor 
byggesonen og sentrumsnært. En utvidelse av 
detaljvarehandel i dette området kan være i strid med en 
styrking av sentrum hvis det åpnes for handel som er i 
direkte konkurranse med handelsmiljøet i sentrum.  Det 
må etableres trafikksikker kryssing av Rv2. 
 
 

 Anbefaling Legges ut som ett av tre alternativer for å få en diskusjon 
på fremtidig arealbruk mellom Kongshallen og Norske 
Backer.  
 
Målet er å en diskusjon og en avklaring av fremtidig 
sentrumsavgrensing og utnytting av arealene mellom 
Gjemselund og Norske Backer.  
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Områdene sør og øst for Gjestegården på 
Langeland 
Dagens formål, størrelse, 
arealbruk, herunder avstand til 
viktige funksjoner 

Aktivitetsområdet – Camping og lett industri. 22 mål 

 
Ønsket formål Forretningsformålet, kombinert med hhv 

kontor/lager/industri. 
 
Vurdering av miljø og naturressurser 
Nr Tema Beskrivelse og konsekvenser 
1 Naturverdier/biologisk 

mangfold/vannmiljø 
Ikke relevant 

2 Jord- og skogressurser Ikke relevant 
3 Landskap/grønnstruktur Ikke relevant 
4 Kulturminner/kulturmiljø Ikke relevant 
5 Friluftsliv/rekreasjon En endret bruk må ivareta grøntarealet langs med 

Glomma. 
6 Forurensning/støy  
7 Andre miljøkonsekvenser  
 
Vurdering av samfunnsforhold 
Nr Tema Beskrivelse og konsekvenser 
8 Miljøvennlig by- og 

tettstedsutvikling, 
forhold til langsiktig 
arealstrategi 

Detaljvarehandel er ikke ønskelig utenfor 
sentrumsavgrensningen. Med bakgrunn i intensjonene i 
sentrumsplanen bør ikke sentrumsavgrensningen endres. 

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

Sentrumsformålet vil føre til flere biler inn og ut i området 
og det vil bli til mer trafikk på det kommunale vegnettet. 
Det er gode bussforbindelser. Lang avstand til 
jernbanestasjonen.  

10 Kommunal økonomi og 
tjenestetilbud 

Ligger til rette for å koble seg på eksisterende nett. 

11 Risiko og sårbarhet  En liten del av området er flomutsatt 
14 Andre forhold Konsekvenser for utviklingen av eksisterende sentrum 
 Oppsummering Detaljvarehandel er ikke ønskelig utenfor 
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sentrumsavgrensningen. Konsekvensene av endret bruk er 
først og fremst rettet mot utviklingen av sentrumskjernen. 
 

 Anbefaling Dette området bør legges ut som næringsområde for 
plasskrevende handel, slik at men følger opp ABC-
prinsippet. 
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Utvidelse av industriområdet på Rasta 
Dagens formål, størrelse, 
arealbruk, herunder avstand til 
viktige funksjoner 

LNF-A1, og nærhet til eksisterende industriområde. 
Kommunen ønsker å utvide hele det resteredne 
området på Føsker /Kletta (kartskisse 1). Grunneier 
ønsker kun å legge ut myrområdet (kartskisse 2). 
Utvidelsen er på ca 260 daa. 

 
 

 
 
 
Ønsket formål Industri 
 
Vurdering av miljø og naturressurser 
Nr Tema Beskrivelse og konsekvenser 
1 Naturverdier/biologisk 

mangfold/vannmiljø 
Ingen registrerte 

2 Jord- og skogressurser Meget sterke og sterke landbruksinteresser 
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3 Landskap/grønnstruktur  
4 Kulturminner/kulturmiljø Ingen registrerte 
5 Friluftsliv/rekreasjon Ingen registrerte 
6 Forurensning/støy Avrenning i forbindelse med overflatevann. .  
7 Andre miljøkonsekvenser  
 
Vurdering av samfunnsforhold 
Nr Tema Beskrivelse og konsekvenser 
8 Miljøvennlig by- og 

tettstedsutvikling, 
forhold til langsiktig 
arealstrategi 

Ligger innenfor langsiktig utviklingsstrategi og følger opp 
ABC-prinsippet for plassering av næringsvirksomhet. 

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

Ligger i tilknytning til det overordnede transportsystemet. 

10 Kommunal økonomi og 
tjenestetilbud 

Ligger til rette for å koble seg på det eksisterende nettet. 
Det er veg og utkjøring til Rv2. 

11 Risiko og sårbarhet Avrenningsproblematikken må konsekvensvurderes i 
forbindelse med detaljplan.  

14 Andre forhold  
 Oppsummering Det foreligger både meget sterke og sterke 

landbruksinteresser i området. Det kommunaltekniske 
anlegget er dimensjonert for å kunne ivareta en utvidelse. 
Området ligger innenfor den langsiktige utviklingsstrategi 
og en etablering her følger opp ABC-prinsippet.  
 

 Anbefaling For å ivareta framtidige etterspørsel etter industriareal bør 
hele området legges inn i planperioden. 
Avrenningsproblematikken må konsekvensvurderes i 
forbindelse med detaljplan. 
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Etablering av industriområde ved Lierkrysset 
Dagens formål, størrelse, arealbruk, 
herunder avstand til viktige 
funksjoner 

LNF-A1, og ikke i nærhet til eksisterende 
industriområde. Utvidelsen er på ca 30 daa 

 
Ønsket formål Industri 
 
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 Liermoen er et viktig friluftsområde både sommer og 

vinter 
6 Forurensning/støy .  
7 Andre miljøkonsekvenser  
 
Vurdering av samfunnsforhold 
Nr Tema Beskrivelse og konsekvenser 
8 Miljøvennlig by- og 

tettstedsutvikling, 
forhold til langsiktig 
arealstrategi 

Ligger ikke innenfor langsiktig utviklingsstrategi og 
følger ikke opp ABC-prinsippet. 

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

Ligger i tilknytning til det overordnede transportsystemet. 
Lierkrysset vil tåle på- og avkjøring med vogntog. 
 
  
 
 

10 Kommunal økonomi og 
tjenestetilbud 
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11 Risiko og sårbarhet  
14 Andre forhold  
 Oppsummering Industriformål her avviker fra vedtatte strategier og for det 

aktuelle området foreligger det meget sterke 
landbruksinteresser. 

 Anbefaling Bør ikke legges ut i denne planperioden. 
Industrietablering skal lokaliseres til SIVA /Rasta og 
Føsker/Kletta.  
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 Området ved Østlandske vindu as på Brandval 
Dagens formål, størrelse, 
arealbruk, herunder avstand 
til viktige funksjoner 

LNF A1 – Ligger rett vest for Brandval kirke. Det aktuelle 
arealet er på ca 12 daa 

 
Ønsket formål Industri for å gi mulighet for utvidelse av bedriften   
 
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  
7 Andre miljøkonsekvenser  
 
Vurdering av samfunnsforhold 
Nr Tema Beskrivelse Konsekvenser 
8 Miljøvennlig by- og 

tettstedsutvikling, 
forhold til langsiktig 
arealstrategi 

Ligger i tilknytning til eksisterende bedrift 

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

Ok 

10 Kommunal økonomi og 
tjenestetilbud 

Ok 
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11 Risiko og sårbarhet  Flomutsatt 
14 Andre forhold  
 Oppsummering Meget sterke landbruksinteresser og flomutsatt . Det 

ligger til rette for en utvidelse med tanke på veg, vann og 
avløp. 
 

 Anbefaling Dette området bør legges ut i planperioden. Bedriften har 
utvidelsesbehov og dette må gå foran 
landbruksinteressene.  
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Områdene langs med ny Rv2 – Kurudsand - SIVA 
Dagens formål, størrelse, 
arealbruk, herunder avstand 
til viktige funksjoner 

Ny Rv2 vil gå igjennom både LNF A1 og A2 områder. Ny 
Rv2 blir regulert parallelt med utarbeidelsen av 
kommuneplanen. De eksakte grensene er ikke på plass og 
traseen blir kun vist som en korridor i plankartet. Til 
sammen er det ca 504 daa 
 

 
Ønsket formål Det er ønske om å få etablert næringsformål for 

plasskrevende handel og industri langs med traseen. 
Næringsområde for plasskrevende handel inn mot byen og 
industri inn mot SIVA. 

 
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 Annet forminneområde eller en fredet bygning 
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 

Ligger innenfor utviklingsretningen. Ligger i tilknytning 
hovedvegnettet. Følger opp ABC-prinsippet.  
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arealstrategi 
9 Transportbehov, 

kollektivdekning, 
trafikk-sikkerhet og 
mengde Behov for 
vegløsning 

Ok 

10 Kommunal økonomi og 
tjenestetilbud 

Ok 

11 Risiko og sårbarhet  
14 Andre forhold  
 Oppsummering Områdene blir regulert i forbindelse med reguleringsplan 

for ny Rv2. 
 

 Anbefaling Plankartet bør vise næringsformål for plasskrevende 
handel inn mot byen og industri ute ved SIVA. 
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Område ved Sæter gård og kurssenteret for PHS 
Dagens formål, størrelse, 
arealbruk, herunder avstand 
til viktige funksjoner 

Området ligger innenfor LNF A1 og ligger langs Rv 210 
ca 4 km fra sentrumskjernen.  Det aktuelle arealet er på ca 
168 daa. 
 

 
Ønsket formål Det er ønske om å legge til rette for en utvidelse av 

kurssenteret til PHS 
 
Vurdering av miljø og naturressurser 
Nr Tema Beskrivelse og konsekvenser 
1 Naturverdier/biologisk 

mangfold/vannmiljø 
I utkanten ligger viktige viltområder 

2 Jord- og skogressurser Meget sterke landbruksinteresser 
3 Landskap/grønnstruktur Skog og gammelt kulturlandskap 
4 Kulturminner/kulturmiljø Sæter gård er et lokalt kulturminne og i utkanten av 

området ligger et forminneobjekt som er automatisk 
fredet.  

5 Friluftsliv/rekreasjon Viktig friluftsområde både sommer og vinter.  
6 Forurensning/støy  
7 Andre miljøkonsekvenser  
 
Vurdering av samfunnsforhold 
Nr Tema Beskrivelse Konsekvenser 
8 Miljøvennlig by- og 

tettstedsutvikling, 
forhold til langsiktig 

Ligger ikke innfor utviklingsretningen. Men samtidig 
ligger kurssenteret her, og det er riktig å legge til rette for 
en framtidig utvidelse.  
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arealstrategi 
9 Transportbehov, 

kollektivdekning, 
trafikk-sikkerhet og 
mengde Behov for 
vegløsning 

Ligger utenfor bybuss ruta og kollektivdekningen er 
dårlig. Det foreligger ikke gang- og sykkelveg fram til 
Sæter. 

10 Kommunal økonomi og 
tjenestetilbud 

Ok 

11 Risiko og sårbarhet  
14 Andre forhold  
 Oppsummering Dette er et område som preges av mange viktige 

arealressurser. Konfliktene er mange. 
 

 Anbefaling Området bør legges ut planperioden. Viktigheten av å ha 
kurssenteret til PHS liggende i Kongsvinger må veie tungt 
i forhold til vern av arealressursene. En detaljplan må 
legge opp til en mest mulig skånsom utvikling av området. 
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