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 Formingsveileder, (ferdigstilles i august 2007) 
 Prinsipper angående utbyggingsavtaler, datert 25. januar 2007 
 Flomsonekart Kongsvinger, oktober 2004 

 

1 RETTSVIRKNING OG PLANKRAV 

Bestemmelser 
 
I sentrumsområde III og IV skal det for tiltak etter PBL §§ 93 1. ledd a, b, c, h, i 
og j foreligge vedtatt bebyggelsesplan før tiltaket godkjennes.  
 
I sentrumsområde I, II og V skal det for tiltak etter PBL §§ 93 1 ledd a, b, c, h, i og 
j foreligge vedtatt reguleringsplan før tiltaket godkjennes. 
 
Reguleringsplanene skal gis en avgrensning slik at viktige sammenhenger, som 
forhold til nabobebyggelse, grønnstruktur med møteplasser, atkomstforhold og 
fortau avklares. Kommunen vil i hvert enkelt tilfelle vurdere hvor stort området 
reguleringsplanen skal omfatte. 
 
For byggeområdet merket A i plankartet skal det gjennomføres helhetlige 
reguleringsplaner.  
 
Sentrumsområde V skal i sin helhet inngå i en reguleringsplan.  
 
Byggeområdet merket E i plankartet skal i sin helhet inngå i en reguleringsplan. 
 
På bebygd eiendom kan plankravet fravikes når følgende kriterier er oppfylt: 
− Tiltaket er i tråd med sentrumsplanen 
− Endret bruksareal (BRA) ikke overstiger 100 m²  
− Tiltaket er en etappe i en tidligere igangsatt utbygging 
 
Tidligere stadfestede regulerings- og bebyggelsesplaner som skal oppheves er listet 
opp i vedlegg 6.1 (se bestemmelse pkt.5). For de øvrige stadfestede regulerings- 
og bebyggelsesplaner, må hovedformålet ikke være i strid med sentrumsplanen.  
PBL § 20-4 annet ledd bokstav a 
 
Retningslinjer 
For byggeområdet merket A i plankartet, skal det  gjennomføres en idékonkurranse 
før det utarbeides reguleringsplaner. 
 
Når forslag til regulerings- og bebyggelsesplan fremmes for behandling, skal det 
legges fram en illustrasjonsplan som viser følgende elementer; 

o plassering av bygninger 
o parkering over og under bakken 
o utforming av utearealer inkl. belysning 
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o sammenheng med og tilknytning til tilstøtende byrom og 
friområder/parker/turveger  

o fasadeoppriss av planlagt bebyggelse som viser sammenheng med 
eksisterende bebyggelse i utbyggingsfeltet og på naboområder, og 
visuelle/estetiske/funksjonelle forhold ved bakkenivå (utforming av 
sokkeletasjer, veggflater langs gangveier) 

 
I byggeområder med boligformål skal det redegjøres for solforhold for nye bygg 
med tilhørende utearealer. Konsekvenser for naboeiendommene skal tas med i 
redegjørelsen. 
 
Byggesøknader i sentrumsområdene I og II 
I forbindelse med søknad om tillatelse til gjennomføring av tiltak i henhold til § 93 
skal dokumentasjon som er listet opp nedenfor følge byggesøknaden. 
Dokumentasjonen skal foreligge før det gis igangsettingstillatelse. 
 
 Oppdatert utomhusplan 

Det stilles krav til utarbeidelse av detaljert utomhusplan. Utomhusplanen skal vise 
bruk og overflate på alt ubebygd areal, terreng med eksisterende og nye koter, 
gangareal med trapper og ramper, avkjørsler, plassering og utforming av 
uteoppholdsareal, jf. 3.1.3 og lekeareal, beplantning, belysning, støttemurer, 
parkering for biler og sykler, oppstillingsplass for søppelcontainere og annen 
disponering av ubebygd område. Søppelcontainere skal skjermes på en estetisk 
god måte. Brukstillatelse gis ikke før utearealer er opparbeidet i samsvar med 
godkjent utomhusplan. 
 
Ved utbygging skal eksisterende vegetasjon registreres og kartfestes. Verdifull 
eksisterende vegetasjon skal i størst mulig grad bevares. I søknad om tillatelse til 
gjennomføring av tiltak i henhold til plan- og bygningslovens §93, skal det 
redegjøres for hvordan det foreslåtte tiltaket forholder seg til denne vegetasjonen, 
og til hvordan bevart vegetasjon skal beskyttes i byggetida. 
 
Terrengsnitt som viser eksisterende og nytt terreng 
 
 Illustrasjoner 

Utarbeidelse av fotomontasje og/ eller perspektivtegninger som viser eksisterende 
bebyggelse sammen med ny bebyggelse  
 
 Miljøplan 

Det skal utarbeides en miljøplan der prosjektets løsninger skal beskrives i forhold 
til ressursbruk og miljøhensyn. Miljøplanen skal dokumentere at prosjektet skal 
kunne bygges, drives og rives uten alvorlige konsekvenser for miljøet.  
Følgende temaer skal behandles: 

o Materialbruk i et livsløpsperspektiv 
 

o Alternative miljøvennlige oppvarmingskilder skal dokumenteres. Det skal 
framlegges dokumentasjon som viser utbyggingens effekt- og 
energibudsjett.  
 

o Geotekniske forhold og radoninnhold i grunnen skal være dokumentert 
med mer enn ett kontrollpunkt. Alternativt legges det membran med 
utlufting ved etablering av ny bebyggelse 
 

o Før igangsettingstillatelse gis for bygge- og anleggtiltak, skal det 
dokumenteres at byggegrunnen vil bli midlertidig og varig sikret mot 
ras/utglidning i byggeområdet og /eller andre områder 
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o Ved behov skal kravspesifikasjon til byggetekniske tiltak være en del av 
dokumentasjonsgrunnlaget 

 
o Kommunens intensjon er å håndtere mest mulig av overflatevannet 

lokalt. Håndtering av overflatevann skal vises på plantegninger og 
metode skal beskrives 

 
o Ved utbygging skal det utarbeides en helhetlig plan som viser hvordan 

kommunaltekniske anlegg i grunnen blir ivaretatt. Teknisk infrastruktur i 
grunnen skal legges i fellesgrøfter. Unntak skal begrunnes. Det skal 
legges ned ekstra rør for fremtidige behov 

 
o Bebyggelse skal være sikret mot skader fra flom, tilsvarende 200 

årsflommen, jf. flomkart for Kongsvinger sentrum pluss en 
sikkerhetsmargin på 30 cm. Bygningskonstruksjoner, tekniske 
installasjoner m.m. som ligger lavere må utføres slik at de tåler å bli satt 
under vann. Det må dokumenters at disse påleggene er fulgt 

 
o Før det gis igangsettingstillatelse for evt. utfyllinger i elva må 

nødvendige grunnundersøkelsene gjennomføres og det må innhentes 
tillatelse til å gjennomføre tiltak fra Kongsvinger kommune og NVE. 
Utfylling eller andre bygningsmessige tiltak i elva som brygger og 
lignende, skal gis en utforming og en avslutning mot vannet som er solid 
og tiltalende og i slitesterke materialer. Åpne steinfyllinger eller store 
steinblokker tillates ikke 

 
o Byggetiltak i sentrum nord bør tilknyttes fjernvarmeanlegget. 

 
o Støyforholdene innendørs og utendørs skal sikres i henhold til 

Miljøverndepartementets rundskriv T-1442 eller senere vedtatte 
forskrifter, retningslinjer eller vedtekter som erstatter gjeldende skriv. 
For nye boliger skal det dokumenteres at det kan oppnås tilfredsstillende 
nattestøynivå samtidig med drift av serveringssteder i området, 
inkludert diskoteker/dansesteder 

 
o Før rivingstillatelse gis, skal rammetillatelse for ny bebyggelse være gitt 

 
 Tilgjengelighet  – universell utforming 

o Det skal sikres god tilgjengelighet i uteområdene for hele befolkningen, 
herunder bevegelseshemmede, orienteringshemmede og miljøhemmede. 
Det skal legges vekt på universell utforming, dvs. at anlegget skal kunne 
benyttes på mest mulig like vilkår av så mange som mulig. 

 
o Turveger og gang- og sykkelveger skal ikke ha større stigning enn 1:20. 

Der dette ikke er gjennomførbart, kan mindre partier ha brattere 
stigning, men ikke brattere enn 1:12. 

 
o Lekeplasser og andre aktivitetsplasser for barn/unge skal være 

tilgjengelige for alle.  
 

o Så langt det er mulig skal friområder og fellesområder fungere som 
fullverdige rekreasjonsområder for alle beboer- og brukergrupper.  

 
o Temaveileder ”Bygg for alle” eller tilsvarende veileder anbefalt av 

kommunen skal legges til grunn ved utforming av bygg og uteområder. 
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o Det skal redegjøres for hvordan hensynet til universell utforming er 
ivaretatt. 

 

2 KRAV SOM GJELDER FOR HELE PLANOMRÅDET 

2.1 Krav om rekkefølge 
Bestemmelser 
For arealer avsatt til byggeformål, må følgende tiltak opparbeides og ferdigstilles 
før nybygg og/eller tilbygg tas i bruk: 
 
* Uteoppholdsareal, areal til lek og parkeringsplasser 
 
*  Trafikksikker og funksjonell atkomst for kjørende, syklister og fotgjengere 

(herunder bevegelseshemmede), samt varelevering 
 
* Publikumsrettede bygninger, fellesareal, trafikkanlegg med mer skal 

tilrettelegges for alle. I byggesøknaden skal det redegjøres for hvordan 
disse hensyn er ivaretatt   

 
* Tilfredstillende støyforhold 
 
Før rivingstillatelse gis, skal rammetillatelse for ny bebyggelse være gitt. 
 
Kommunaltekniske anlegg for veg, vann, avløp og renovasjon, energianlegg for 
elektrisitet og varme, samt teleanlegg skal være i samsvar med vedtatte lover, 
vedtekter og forskrifter.  
 
PBL § 20-4 annet ledd bokstav b og d.  
 
Retningslinjer 
Rekkefølgebestemmelsene konkretiseres gjennom plansaken eller byggesaken og 
det utarbeides utbyggingsavtaler der det er relevant. 
 
Fortau mot offentlig gate skal opparbeides i samsvar med formingsveileder. 

2.2 Krav til utforming og omgivelseskvalitet 
Bestemmelser 
Ny og restaurert bebyggelse skal ha god estetisk utforming, komplettere 
eksisterende kvartaler og tilpasses bygningsmiljøet med dimensjonering, 
fasadeoppdeling og byggedybde tilsvarende typiske elementer i det området 
nybyggingen skjer.  
 
I alle plan- og byggesaker skal det inngå en redegjørelse for og vurdering av 
tiltakets estetiske sider, både i forhold til seg selv, til omgivelsene, til gaterom og 
fjernvirkning. Det kan i den enkelte byggesak settes spesielle krav til 
dokumentasjon.  
 
Boligers orientering og planløsning må gi tilfredsstillende lys- og utsiktsforhold. 
 
Siktakser mot elva og festningen må opprettholdes. Gjenbygde 
Gateløp/siktakser skal visuelt gjenåpnes ved ny bruk /nybygging. 
 
Høye, lukkede sokkeletasjer mot offentlig gate/torg tillates ikke. Parkeringskjellere 
tillates ikke eksponert som fasade mot offentlige gater/torg, plasser og friområder. 
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Åpne tekniske anlegg over tak tillates ikke. Tekniske anlegg skal være en del av 
bygningskroppen og ligge innenfor byggegrenser og maksimalhøyder.  
 
Tilbaketrukne etasjer skal utformes slik at de ikke synes i fra motstående fortau.  
 
Oppføring av gjerder er søknadspliktig.  
 
Taktekking skal være av materialer som gir en matt og ikke lysreflekterende 
overflate.  
 
Bebyggelse som grenser til bygatene og samlegatene (se temakart gatehierarki) 
skal; 
* både funksjonelt og gjennom sin arkitektur henvende seg til gata og 

utformes slik at den bidrar til en klar, romlig avgrensning av gaterommet  
* ha fasadeutforming i første etasje som bidrar med god belysning når det er 

mørkt  
* ikke ha balkonger mer enn 60 cm utenfor byggelinje. Balkong må ha 

minimum 3 m fri høyde over fortau.  
* tilpasses fortausnivået. Trapper og ramper skal utformes som en integrert 

del av bebyggelsen 
* ha sikkerhetsgitre som er innvendig montert 
 
Bebyggelse som grenser til bygatene skal i tillegg; 
* ha et ”aktivt” uttrykk av fasaden på gateplan. Det skal være minst en 

inngang per virksomhet mot Storgata, Brugata, Tommelstadsgata, 
Rådhusgata og Glommengata 

 
PBL § 20-4 annet ledd bokstav b 
 
Retningslinjer  
Tilpasninger til eksisterende bysituasjon og eksisterende bebyggelse bør skje på en 
slik måte at det gir rom for ny tidsmessig arkitektur av høy kvalitet der ikke 
vernehensyn krever sterk formstyring.  
 
Eventuelle gjerder må ha god og kvalitetsmessig utforming og de skal fortrinnsvis 
oppføres der gjerdet understøtter gateløpet mot uferdige kvartaler. 

2.3 Miljø og samfunnssikkerhet 
Energi 
Byggverk skal lokaliseres, plasseres og utformes med hensyn til energieffektivitet 
og fleksible energiløsninger, avhengig av lokale forhold. 
 
Plan- og bygningsloven §66a 
 
Energi  - Oppvarming 
Innenfor nye byggeområder skal det installeres anlegg som er forberedt for varme 
basert på miljøvennlige energibærere. Dette gjelder også for rehabilitering av 
eksisterende bygningsmasse med samlet gulvareal over 500 m2 . 
 
Plan- og bygningsloven §20-4 annet ledd bokstav b 
 
Retningslinjer 
Energi 
All ny bebyggelse i kommunen bør planlegges og utformes med sikte på lavest 
mulig energibruk til oppvarming, kjøling, belysning og andre formål.  
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Støy 
Miljøverndepartementets retningslinje T-1442 gjelder for behandling av støy. 
 
Planområdet anses som "sentrumsområde", i.h.t. T-1442 – punkt 3.2.3. Ved 
etablering av støyfølsom bebyggelse i det som i.h.t. T-1442 er å betegne som "gul" 
eller "rød" sone, blir det krevd spesiell støytilpasning av bebyggelsen m.h.t. 
innendørs støynivå, tilgang til uteareal og "stille side" i alle boliger, jf. 
nedenstående. 
 
Beregning av støynivå skal ta utgangspunkt i planlagt gatehierarki, slik det er 
definert i sentrumsplanen. Ved nye boliger langs gatene skal det foretas en 
vurdering av støykrav i forhold til trafikkmengden. 
 
Nye boliger skal ha minst en fasade som tilfredsstiller anbefalte støygrenser gitt i 
T-1442 – punkt 3.1. Nye boliger inntil samlegater, bygater og jernbanen skal ha 
minst en fasade vendt vekk fra denne støykilden. Soverom skal tilfredsstille 
anbefalte grenser i T-1442 – punkt 3.1 for maksimalt støynivå i nattperioden.  
 
Grenser for innendørs støynivå, jfr. Norsk Standard 8175, skal overholdes og godt 
inneklima i samsvar med Statens helsetilsyns veileder 4-95 skal oppnås. 
 
Ny arealbruk og nye tiltak (inkl vifter/ventilasjonsanlegg etc), i planområdet skal 
ikke påføre eksisterende bebyggelse og utearealer støy utover grensene fastsatt i 
denne bestemmelsen. 
 
Bestemmelsen om støy gjelder også for ny bebyggelse i områder som omfattes av 
tidligere vedtatte reguleringsplaner. 
 
I de nye retningslinjene innføres betegnelsen LDEN  som en ny betegnelse. LDEN er A-
veiet ekvivalent støynivå for dag-kveld-natt (day-evening-night) med 10db /5dB 
ekstra tillegg på natt / kveld. Tidspunktene for perioden dag, kveld og natt er slik; 
dag: 07-19, kveld: 19-23 og natt: 23-07. L5AF er det A-veide nivå målt med 
tidskontant ”Fast” på 125 ms som overskrides av 5% av hendelsene i løpet av en 
nærmere angitt periode, dvs et statistisk maksimalnivå i forhold til antall 
hendelser. 
 
Før bygging i nærheten av jernbanespor, må det tas stilling til om det må settes i 
gang tiltak mot luftstøy, vibrasjoner og strukturlyd. 
 
Høyspent (område ved høyspentledning og koblingsmast) 
Ny bebyggelse skal legges minimum 10 meter fra den ytterste strømførende kabel. 
 
Sikring av grunn 
Før igangsettingstillatelse gis for bygge- og anleggtiltak skal det dokumenteres at 
byggegrunnen vil bli midlertidig og varig sikret mot ras/utglidning i byggeområdet 
og /eller tilstøtende områder. 
 
Sikring mot flom 
Bebyggelse skal være sikret mot skader fra flom, tilsvarende 200 årsflommen, jf. 
flomkart for Kongsvinger sentrum pluss en sikkerhetsmargin på 30 cm. Dersom 
gulvhøyden settes lavere, må bygningene bygges/innredes slik at de ikke skades 
ved en flom opp til kotehøyden. Innredninger som for eksempel elektriske anlegg 
og lignende som ikke tåler vann holdes over denne koten.  
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2.4 Universell utforming 
Bestemmelse 
Prinsippene for universell utforming skal legges til grunn ved utforming av alle 
publikumsrettede bygninger, fellesarealer, trafikkanlegg med mer. Universell 
utforming innebærer at utformingen av både det offentlige rom og bebyggelse skal 
være slik at den kan brukes av alle, uten spesialtilpasninger for enkeltgrupper. Det 
skal redegjøres for hvordan disse hensyn er ivaretatt, se retningslinjene under 
planbestemmelsen punkt 1. 
Pbl.§20-4, annet ledd, bokstav d 

2.5 Kulturminnevern 
Retningslinjer 
Kulturminner skal tas vare på i byutviklingen. Plankartet båndlegger en del 
bygninger i påvente av regulering. 
 
Ved utarbeidelse av reguleringsbestemmelser er det viktig at man er presis med 
hva som kreves ved tiltak på bygninger eller områder i planområdet som skal 
reguleres til bevaring. Planbestemmelsen bør også si noe om at det ved større 
tilbygg eller påbygg kan anføres at det ønskes et moderne/kontrasterende uttrykk i 
den nye bygningsdelen.  
 
I utgangspunktet skal bygningene bevares slik de står på det tidspunkt det er 
vedtatt bevart. Men det kan åpnes for å vurdere tilbakeføring.  
Det vises til Fylkesdelplan for kulturvern, retningslinjer for forvaltning av 
kulturminner og kulturmiljøer i Hedmark, pkt. 31-36, som bl.a. hjemler at alle 
søknader om tiltak som gjelder bygninger og anlegg med verneverdi oversendes 
fylkeskommunen for uttalelse, og at kommunen kan sette vilkår om 
bygningsdokumentasjon ved alle rivingsvedtak som gjelder bygninger som har 
verneverdi. 
 
Det er viktig å få med i reguleringsbestemmelsene at dersom det i forbindelse med 
tiltak i marken oppdages automatisk fredete kulturminner, skal arbeidet stanses i 
den utstrekning det berører kulturminnene eller deres sikringssoner på fem meter. 
Det er viktig at også de som utfører arbeidet i marken gjøres kjent med denne 
bestemmelse. Melding om funn skal straks sendes fylkeskommunens 
kulturavdeling, jfr. Lov om kulturminner § 8, annet ledd. 
 
Det vises til antikvarisk vurdering av utvalgte bygninger, utført av Hedmark 
fylkeskommune, 2006 og temakart "bevaringsverdige bygg". Disse dokumentene 
skal legges til grunn ved utarbeidelse av framtidige retningslinjer for behandling av 
kulturminner i plan- eller byggesaker. 
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3 BYGGEOMRÅDER  

I medhold av plan- og bygningsloven §20-4 annet ledd bokstav b og d gis følgende 
fellesbestemmelser om bruk og utforming av arealer og bygninger innenfor 
planområdet: 

3.1 Byggeområder generelt 

3.1.1 Riving og økonomiatkomst 
 Bestemmelser 
 
Anlegg for renovasjon skal plasseres slik at det ikke medfører ulemper i form av 
lukt og støy for beboere i egen bebyggelse eller i nabobebyggelse. Det skal 
redegjøres for hvordan disse forholdene løses. 
 
Hver eiendom som i hovedsak nyttes til annet formål enn boliger, skal ha tilgang til 
tilfredstillende egen eller felles økonomiatkomst/varelevering som skal skje på 
byens premisser og ikke være til unødig ulempe for bruken av gatene og 
fortauene. 
 
 

3.1.2 Byggehøyder og byggelinjer 

Bestemmelser 
Høyder generelt 
Ved fastsettelse av byggehøyder, skal det tas hensyn til solforholdene i de viktige 
offentlige rom, til nærliggende eksisterende bebyggelse, spesielt verneverdig 
bebyggelse, gatebildet, samt fjernvirkning.  
 
I sentrumsområdene I og II skal ny bebyggelse ha en gesims på 7 – 10 meter og 
mønehøyden skal ikke være mer enn 5 meter over gesims. Gesimshøyden er ikke 
angitt for sentrumsområdene III og IV. Her fastsettes høyden i forhold til 
eksisterende bebyggelse og omgivelsene. 
 
Der det er mulig skal forskjellen mellom nybygg og eksisterende bygg ikke være 
mer enn 1 etasje.  
 
Det skal i hovedsak være en nedtrapping mot eldre bebyggelse som skal bestå og 
mot Glomma. 
  
Høyder spesielt 
Inn mot Brugata i byggeområdet Sentrumsområde II tillates en gesims på maks  
12 meter og en mønehøyde på maks 16 meter.  
 
I Brugata skal den eldre bebyggelsen være førende, slik at gatas særpreg og 
kvaliteter ivaretas. 
 
I Glommengata skal ny bebyggelse ha en gesims på 11 meter og mønehøyden skal 
være maks 15 meter. Med en gesims på 11 meter tillates ikke en tilbaketrukket 
etasje. 
 
I Storgata skal gesimshøydene være lik gesimshøyden på ”KOBBL-blokka” og den 
øvre av Rådhusets gesimshøyde.   
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I Jernbanegata tillates en gesimshøyde på maks 12 meter og en mønehøyde på 
maks 16 meter. Her tillates en tilbaketrukket etasje som ikke synes i fra 
motstående fortau.  
 
Alle høyder skal måles i fra gateplan. 
 
Byggelinjer 
Bebyggelsen inn mot bygatene skal ligge i grense for arealbruksområde 
(formålsgrensa) mot vegareal (stramme gateløp).  
 
 
Retningslinjer 
Et av de mest kontroversielle spørsmålene i utformingen av bybebyggelsen er 
tettheten og graden av bebygd areal. Sentrumsplanen skal være en fleksibel plan 
og det betyr at høyder og utnyttelsesgrad må fastsettes nærmere i forbindelse med 
reguleringsplan. Det kreves imidlertid at problemstillingene blir godt belyst, spesielt 
fordeler og ulemper ved alternative lokaliseringer. På den måten er det mulig å 
veie ulike mål, som viktigheten av funksjonen og attraktive uterom, opp mot 
hverandre. Her er det viktig å holde fast på at vekst og utvikling ikke skal gå på 
bekostning av byens allmenne kvaliteter; som sol i de offentlige rom og siktlinjer til 
elva og festningen. Se temakart ”byrom og grønnstruktur”. 

3.1.3 Leke- og uteoppholdsarealer for boligbebyggelse  
Bestemmelser 
Alle nye boenheter større enn 50 m2 i planområdet skal ha tilgang til egnet 
uteoppholdsareal på minst 25 m2. Minimum 3 m2 pr boenhet skal være privat. 
Balkong, takterrasse og felles gårdsrom på bakken vil normalt tilfredsstille 
bestemmelsen.  
 
Der kravet til uteoppholdsareal ikke kan oppfylles helt, kan dette kompenseres ved 
at nærliggende og godt tilgjengelige offentlige parker og lekeplasser  
medregnes. Eventuell opparbeidelse og bruk av offentlig park til uteoppholdsareal 
må avklares særskilt med kommunen gjennom en reguleringsplan og 
utbyggingsavtale.  
 
For at felles takterrasse og felles gårdsrom skal regnes som egnet 
uteoppholdsareal, må arealet; 
* beplantes 
* møbleres med sittegruppe 
* tilrettelegges for barns lek 
* ha gode lokalklimatiske forhold 
* være tilgjengelige og brukbare  
* ha god sikkerhet 
* ha akseptabel bakgrunnstøy 
 
Dersom det er konflikt mellom tillatt grad av utnytting og krav til uteoppholdsareal, 
skal krav til uteoppholdsareal gå foran tillatt utnyttingsgrad. 
 
Ved ombygging og bruksendring av eksisterende bebyggelse gjelder samme 
bestemmelser som for ny bebyggelse så langt det er mulig. 
 
Felles uteoppholdsareal og lekeplasser skal være opparbeidet før det gis 
brukstillatelse til boligbebyggelsen. 
 
Parkering, kjøreareal, snuareal og renovasjonsareal inngår ikke i 
uteoppholdsarealet. 
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Bakgrunnstøy skal ha et akseptabelt nivå i henhold til forskriftene. 

3.1.4 Krav til bilparkering 

Bestemmelser 
For den planlagte bebyggelsen innenfor planområdet skal det legges til rette for 
parkeringsplasser etter følgende normer:  
 

Virksomhet Enhet Antall bilplasser 
per enhet 

Boliger 
1 - 2 roms 

 
Bolig 

 
0,75 

3-roms  Bolig 1,0 

4 roms og mer Bolig 1,0 

Forretning 100m2 BRA 1,5 

Kontor 100m2 BRA 1,5 

Hotell 100 m2 BRA 1,0  

Bevertning 100 m2  1,0 

  
BRA – bebyggelsens bruksareal beregnes med utgangspunkt i Norsk standard 
3940.  
 
For fellesprosjekter/samarbeid mellom flere bedrifter/næringsdrivende kan kravene 
reduseres med inntil 20% ved dokumentert sambruk/fungerende fellesløsninger. 
 
Parkeringskrav knyttet til skole, bibliotek, forsamlingslokale vurderes særskilt i 
samråd med kommunen. 
Minimum 5% av plassene til ansatte og besøkende (minimum 1 plass totalt) skal 
være tilpasset funksjonshemmede. Disse plassene skal være tydelig merket og 
ligge så nær inngangene til bygningene som mulig.  
 
Gjesteparkering kan skje på gategrunn innenfor en avstand på maks 200-250 
meters avstand.  
 
Utbyggingsprosjekter skal dekke parkeringsbehovet på egen grunn eller ved 
deltakelse i større fellesareal. Parkering skal fortrinnsvis plasseres i eget anlegg 
eller i kjelleren i hus. Ved opparbeidelse av større overflateparkeringsplasser, skal 
parkeringsplassen deles opp med grøntanlegg.   
 
For omfattende tilbygg/påbygg til eksisterende bygningsmasse, slik at tiltaket 
samlet sett blir å regne som hovedombygging, regnes gammelt og nytt areal 
sammen i arealberegningen ved fastsettelse av parkeringskravene. Kravene gjøres 
også gjeldende ved bruksendring. 
  
Parkeringsplasser kan enten oppføres på eget område eller på andre områder i 
nærheten (maks 250 m gangavstand). Ligger parkeringen utenfor eget område, 
skal det legges fram en tinglyst erklæring som sikrer varig bruk av plassene. For 
parkering i fellesanlegg kan det legges til rette for fleksibel bruk av plassene. 
Dersom virksomheten foregår etter kl 17 eller på helligdager, kan kravet reduseres 
eller frafalles dersom det etter kommunens skjønn finnes tilstrekkelig parkering i 
nærliggende områder.  
 
Parkeringsanlegg tillates anlagt under bakken innenfor alle byggeområder og 
innenfor arealet merket P7 på plankartet. Dette forutsetter at anlegget kan 
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dokumenteres å være i overensstemmelse med samlet plan for framføring av 
kommunal infrastruktur og ledninger. 
 
Lokalisering av større parkeringsanlegg skal skje i nær tilknytning til 
samlevegnettet. 
 
Allment tilgjengelig parkering tillates ikke på åpne, ubebygde tomter som er avsatt 
til byggeformål. 
 

3.1.5 Sykkelparkering 

Bestemmelser 
I tilknytning til innganger, parkeringsarealer og/eller utomhusarealer skal det for 
alle utbyggingsprosjekter avsettes nødvendig plass for sykkelparkering etter 
følgende normer der de angitte tall er å forstå som minimum antall plasser:  
 

Virksomhet Enhet Antall sykkelplasser  per enhet 

Boliger 
Hybel - 2 roms 

 
Bolig 

 
1 

3-roms  Bolig 1,5 

4 roms og mer Bolig 2 

Forretning 100m2 BRA 2 

Kontor 100m2 BRA 2 

 
Ved forretninger og kontor skal det avsettes areal til minst 2 plasser pr 100 m2 
areal inntil 1000 m2. Fra 1000 m2 og oppover skal det avsettes areal til minst 1 
plass pr 500 m2 BRA. 
For skoler, forsamlingshus, hotell og bevertning skal behovet vurderes særskilt.  
 
En andel av sykkelparkeringsplassene skal være etablert før bygget tas i bruk. 
Antall avklares i byggesaken. 

3.2 Byggeområder spesielt 

3.2.1 Sentrumsområde I 

Bestemmelser 
Innenfor byggeområdet tillates kontorer, håndverk, forretninger, 
bevertningssteder, herberg-/hotellvirksomhet, allmennyttig/offentlig virksomhet, 
garasjeanlegg og boliger med tilhørende anlegg. 
 
Etablering og utvidelse av kjøpesentre kan finne sted. I områder hvor det er 
kvartalstruktur skal kjøpesentre forholde seg til disse. Lukkede fasader mot 
tilliggende gater, gaterom og eller elva er ikke tillatt og atkomst til hver enkelt 
forretning (som ligger mot gate), skal sikres direkte fra offentlig gate. 
 
Minst 50% av bruksarealet i alle nybygg og ved rehabilitering av eksisterende bygg 
over 400 m2  skal nyttes til bolig.   
 
100% av nye boliger skal være utformet etter prinsippene om universell utforming. 
 
Det tillates ikke boliger i 1.etasje ut mot bygatene, sentrale parkområder og viktige 
byrom. 
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I området mellom Gjemselund bru og Mølleparken skal det etableres en 5 meter 
bred strandpromenade.  
 
Offentlige parkeringsplasser  - overflate og parkeringshus/garasjeanlegg 
I områdene P2 – P10 skal det etableres offentlige parkeringsplasser. Med unntak 
av P2 og P5 skal plassene etableres enten i hus eller under bakken. P2 og P5 skal 
etableres på overflate.  
 
Alle offentlige parkeringsplasser som blir nedbygd skal erstattes.  
 
Retningslinjer 
Boliger må utformes på bylivets premisser slik at de ikke legger en demper på 
framtidig aktivitet i de mest sentral strøk. Boligene må være støyisolert og 
utformet i forhold til de til dels støyende aktiviteter som skøytebane, konsertscene 
og utesteder i nærmiljøet representerer.  
Kulturelle institusjoner bør også lokaliseres innenfor sentrumsområde I. 
Større utbyggingsprosjekter sammensettes slik at størrelsen på boligene varierer 
fra 2-roms til 5-roms boligenheter.  
Ny bebyggelse utformes slik at leiligheter som ensidig er orientert mot nord(vest) 
og nordøst unngås. 
 
Bar- og restaurantbransjen lokaliseres innenfor sentrumsområde I og V. 

3.2.2 Sentrumsområde II 

Bestemmelser 
Innenfor byggeområdet tillates kontorer, håndverk, forretninger,  
bevertningssteder, herberg-/hotellvirksomhet, allmennyttig/offentlig virksomhet, 
garasjeanlegg og boliger med tilhørende anlegg og bensinstasjoner. 
 
Lukkede fasader mot tilliggende gater, gaterom og eller elv er ikke tillatt og 
atkomst til hver enkelt forretning (som ligger mot gate), skal sikres direkte fra 
offentlig gate. 
 
Minst 50% av bruksarealet i alle nybygg og ved rehabilitering av eksisterende bygg 
over 400 m2 skal nyttes til bolig. 
 
100% av nye boliger skal være utformet etter prinsippene om universell utforming. 
Retningslinjer 
Større utbyggingsprosjekter sammensettes lik at størrelsen på boligene varierer fra 
2-roms til 5-roms boligenheter.  
Ny bebyggelse utformes slik at leiligheter som ensidig er orientert mot nord(vest) 
og nordøst unngås. 

3.2.3 Sentrumsområde III 
Bestemmelser 
Innenfor byggeområdet tillates boliger, næring med unntak av detaljhandel, 
kontor, lager og håndverksvirksomhet med tilhørende anlegg, dvs lager og kontor 
til egen administrasjon. 
 
Det er ikke tillatt med virksomhet som medfører vesentlige trafikk - eller 
miljømessige ulemper eller fare for omgivelsene. 
 
Områdene skal betjenes på en slik måte at det ikke er til sjenanse for 
omkringliggende boligbebyggelse. 
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Det skal ved nybygging etableres nødvendig skjermsone mot omkringliggende 
boligbebyggelse, ved bebyggelse, murer eller vegetasjon. 
 
Minst 50% av nye leiligheter skal være utformet etter prinsippene om universell 
utforming. 
Retningslinjer 
Større utbyggingsprosjekter sammensettes lik at størrelsen på boligene varierer fra 
2-roms til 5-roms boligenheter.  
Ny bebyggelse utformes slik at leiligheter som ensidig er orientert mot nord(vest) 
og nordøst unngås. 

3.2.4 Sentrumsområde IV 
 Bestemmelser 
Innenfor byggeområdet tillates en kombinasjon kontorer, håndverk og boliger med 
tilhørende anlegg. 
 
Minst 70% av bruksarealet i alle nybygg og ved rehabilitering av eksisterende bygg 
skal nyttes til bolig.  
 
Retningslinjer 
Det skal legges vekt på å bevare og styrke eksisterende boligkvaliteter. 

3.2.5 Sentrumsområde V 

Bestemmelser 
Innenfor byggeområdet tillates kontorer, håndverk, forretninger, 
bevertningssteder, herberg-/hotellvirksomhet, allmennyttig/offentlig virksomhet, 
garasjeanlegg, kollektivknutepunkt og boliger med tilhørende anlegg. 
 
Etablering av kjøpesentre kan finne sted. 
 
Lukkede fasader  og boliger i 1. etasje ut mot Glommengata og ”stasjonsplassen” 
er ikke tillatt . Atkomst til hver enkelt forretning (som ligger mot Glommengata), 
skal sikres direkte fra gata. 
 
100% av nye boliger skal være utformet etter prinsippene om universell utforming. 
 
I byggeområdet skal det etableres et kollektivknutepunkt for jernbane og buss.  
 
Offentlige parkeringsplasser  - overflate og parkeringshus/garasjeanlegg 
Innenfor byggeområdet skal det etableres offentlige parkeringsplasser (P4)  
 
Alle offentlige parkeringsplasser som blir nedbygd skal erstattes.  
 
Taxiholdeplass (T1) skal plasseres innenfor byggeområdet. 
 
Retningslinjer 
Boliger må utformes på bylivets premisser slik at de ikke legger en demper på 
framtidig aktivitet i de mest sentral strøk. Boligene må være støyisolert og 
utformet i forhold til de til dels støyende aktiviteter som skøytebane, konsertscene 
og utesteder i nærmiljøet representerer.  
Kulturelle institusjoner bør også lokaliseres innenfor sentrumsområde I. 
Større utbyggingsprosjekter sammensettes slik at størrelsen på boligene varierer 
fra 2-roms til 5-roms boligenheter.  
Ny bebyggelse utformes slik at leiligheter som ensidig er orientert mot nord(vest) 
og nordøst unngås. 
Bar- og restaurantbransjen lokaliseres innenfor sentrumsområde I og V  . 
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3.2.6 Friområder (park og plasser) 

Bestemmelser 
I parker og ved turveier tillates det ikke oppført bygg eller anlegg som er til 
hinder for områdenes bruk som rekreasjonsområde og friluftslivsområde.  
 
Formgivning og materialkvalitet skal ha et langsiktig perspektiv. Ved materialvalg 
og utforming skal det tas hensyn til alle brukergrupper. 
 
Områdene skal opparbeides som park hvor det legges til rette for opphold, 
rekreasjon, lek og aktiviteter. Før det iverksettes arbeid med opparbeidelse skal 
det utarbeides plan som viser: 
I. Terrengbehandling med høydeangivelser, gangarealer med 

stigningsangivelse og arealer for opphold, rekreasjon og lek. 
II. Beplantning, møblering og materialbruk. 
 
Det må gis særskilte tillatelser for bruk av deler av områdene til uteservering 
tilknyttet virksomhet i byggeområder som er knyttet opp til friområde. Denne 
bruken må ikke i urimelig grad gå utover den parkmessige bruken. 
 
Det skal opparbeides turveger og stier. Turvegene skal ha universell utforming. I 
opparbeidelsen skal det legges vekt på fast dekke, belysning, ledelinjer og 
stigningsforhold. 
 
Fiskeplasser kan etableres langs elvebredden. 
 
Landkar/bruenden i forbindelse med en gangbro over elva fra stasjonsområdet kan 
innpasses innenfor korridor merket C. 
 
Turveger, parkdrag og allégater skal utvikles med god kontakt til åsene/marka og 
til elva slik at elvebredder og tverrakser danner en overordnet sammenhengende 
grønnstruktur. 
 
Retningslinjer 
Se temakart ”Byrom og grønnstruktur” 

4 VIKTIGE LEDD I KOMMUNIKASJONSSYSTEMET - 
OFFENTLIGE TRAFIKKOMRÅDER 

Retningslinjer 
Generelt 
Gater, gangarealer, møteplasser, bussholdeplasser og drosjeholdeplasser skal 
opparbeides etter Kongsvinger kommunes til en hver tid gjeldene formingsveileder.  
 
Fotgjengertrafikk skal krysse kjøreveg i plan. 
 
Se temakart ”byrom og grønnstruktur” 
 
Gater 
Gatene deles inn i hovedveger, samleveger og bygater i henhold til temakart 
”Gatehierarki” . 
 
Gatene skal gis en utforming som gir trafikantene en klar forståelse av gatenes 
funksjon.  
 
Storgata, Brugata, Rådhusgata og Tommelstadsgate, Glommengata og 
Jernbanegata skal opparbeides som bygater, utformes for lav kjørehastighet og 
med vekt på formgiving og trygg ferdsel for alle grupper.  
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Gater som er siktakser mot elva skal holdes åpne, fri for sikthindrende møblering 
og installasjoner. 
 
Dimensjonerende hastighet  skal være 30 km/t , med unntak av riksvegene. 
 
Gangareal 
Alt gangareal skal ha dekke som ikke gir for stor friksjon eller nivåforskjeller for 
rullestolbrukere og personer med ganghjelpemidler. Gangarealer skal belegges 
med asfalt eller annet belegg med jevn overflate. Det skal legges til rette for blinde 
og svaksynte ved at alle hovedgangforbindelser skal ha klare gangsoner. 
Avslutning av gangareal mot kjøreareal skal markeres. 
 
Gangfelt med nedsenket kantstein 
Gangfelt skal utformes slik at det er tilfredsstillende for alle grupper fotgjengere, 
inkludert bevegelseshemmede og orienteringshemmede.  
 
Jernbanearealer 
Det er forbud mot ferdsel over sporområder og fastsettelse av byggegrenser inn 
mot  spor skal skje i reguleringsplanprosessen. I følge Jernbanelovens § 10 er 
byggegrensen 30 meter fra midt nærmeste spor,  ” med mindre annet er vist i 
reguleringsplan”.  
 
Parkering 
P1 og P5 er offentlige parkeringsplasser som skal ligge som åpne plasser. Skal ikke 
ligge under bakken eller i hus. 
 
Møteplasser / byrom 
Dette er møteplasser som skal opparbeides til offentlige byrom med høy kvalitet og 
som skal innby til aktiviteter for både voksne og barn.  Der det ikke går ut over 
den primære bruken og framkommeligheten, kan det midlertidig eller sesongvis, 
tillates salgs- og messeaktiviteter, servering og parkering. Mindre bygninger i 
tilknytning til de formål som er nevnt over, kan tillates oppført.  
 
M1 - Rådhusplassen skal opparbeides som byens sentrale samlingsplass.  
M2 – Plassen mellom Kongssenteret og Bedehuset 
M3 – Mallings plass 
M4 – Stasjonsplassen 
M5 – Plassen foran Gamle Grand 
M6 – Plassen mellom Tinghuset og Solvangbygget 
M7 – Bruendene 
M8 – Krysset Brugata/Storgata 
M9 - Tommelstadshjørnet 
 
Bussholdeplass 
B 
 
Drosjeholdeplasser (Taxi) 
T2 
 
Innenfor område merket D skal ny Rv 210 etableres. 
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5 RETTSVIRKNING – FORHOLD TIL VEDTATTE PLANER 

5.1 Vedtatte planer som oppheves / fortsatt skal gjelde 
Bestemmelser 
Planer som skal oppheves ved eget vedtak og planer som fortsatt skal gjelde ved 
vedtak av sentrumsplanen er listet opp i vedlegg 1 (pkt. 6.1). 

5.2 Vilkår knyttet til fortsatt gjeldende planer 
Bestemmelser 
For tidligere stadfestede regulerings- og bebyggelsesplaner, må bestemmelsene 
ikke være i strid med sentrumsplanens bestemmelser angående parkeringskrav, 
byggehøyder, siktakser, aktivitet i 1. etasje mot bygater og viktige møteplasser, 
samt støy for at de fortsatt skal gjelde.  
 

6 VEDLEGG  

6.1 Vedlegg 1 Stadfestede planer innenfor planområdet. 
Vedlegget lister opp planer som skal oppheves gjennom eget vedtak i etterkant av 
vedtaket av sentrumsplanen og planer som fortsatt skal gjelde gjennom vedtak av 
sentrumsplanen. Vedleggstabell til bestemmelsen pkt 5.1.  
Mappe 
nr. 

Navn på reguleringsplan/ 
bebyggelsesplan 

Kommunestyrets, 
planutvalgets 
vedtaksdato eller 
stadfestelsesdato 
 

Merknader til 
planene 

0405 Rådhuskvartalet – Sentrum 
videregående skole 

25.01.2007 Ny bebyggelse må 
ivareta siktlinjer til 
Glomma. 1.etasje i 
Rådhuset ut mot 
Rådhusplassen bør 
kunne benyttes til 
forretning og 
serviceformål. 

0301 Jernbanegata - Prinsesgate 12.05.2005 Det må legges til 
rette for offentlig 
parkering i området 
BFK1. 
 
 

0104 
 

Rundkjøring Brugata - 
Eidemsgate 

06.02.2003 Reguleringen av  
byggeområdene 
oppheves. 
Sentrumsplanen 
gjelder foran. 

0102 Tommelstadgate vest 27.06.2002  
 

0003 Kongsvingerhallen øst 29.03.2001  
 

9901 
 
 

Kongssenteret -Meieriet 02.09.1999 Byggeområdet bør 
trekkes helt ned til 
Glomma, men at det 
skal sikres en 5 m 
bred 
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strandpromenade.   
 Kommunedelplan 

sentrum nord 
 

27.05. 1999 Oppheves 

9601  
 

Kongsvingerhallen 14.11.1996  

9405 Brugata 1-5 23.11.1995 Det bør legges til 
rette for en siktlinje 
til Glomma. 
Byggeområdet bør 
gå helt ned til 
Glomma, men at det 
skal sikres en 5 
meter bred 
strandpromenade. 
Det bør 
opparbeidelse en 
møteplass ved 
bruenden. 

8605 Mølla 14.01.1988 Oppheves 
 

8604 B 
og C 

Storgata-Parkveien-
Tommelstadsgate 

28.11.2002 
Mindre vesentlig 
endring 
22.02.2005 
 

I område C skal 
1.etasje benyttes til 
forretning og 
kontor/serviceformål 

8510-4 Brugata/Juellsgt.Glomma 
Bebyggelsesplan 8510-
4B 
 

23.04.1987 
24.04.1997 

Oppheves 

8510-3 Ny riksvegbru 04.12.1986 Øst for 
tunnelmunningen 
bør det legges til 
rette for et 
grøntdrag langs med 
Glomma 

8510-
1J 

Jernbaneplassen 19.08.1998 Oppheves 

8510-
1D2 
 

Kiwi-senteret 12.06.1995  
 
 
 

8510-
1A 

Innenfor Sundehjørneplanen 13.06.1988 
Begrenset 
regulerings endring 

 

8510-1 Sundehjørnet alt.Y 04.12.1986 Regulering av areal 
innenfor 
sentrumsplanens 
avgrensning med 
unntak av gangveg- 
og vegsystemet 
oppheves. 
Sentrumsplanen 
gjelder foran. 
Holtvegen ved Mega 
må strammes opp. 
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Reguleringen gjelder 
for arealene utenfor 
sentrumsplan-
avgrensningen. 

8506 Svømmehallen 07.11.1985 
 

Oppheves 

8502 Rådhusplassen 07.11.1985 Oppheves 
 

7205 Sentrum nord III stadfestet 
29.05.1974 
 

Oppheves 
 

7203 Sentrum nord II Stadfestet 
23.05.1973 
 

Oppheves 

7201 Sentrum sør I 12.06.1974 
stadfestet 
16.07.1974 
 

Oppheves 

7002 Sentrum syd II Stadfestet 
07.05.1973 

Oppheves 

 

6.2 Plankart  

6.3 Vedlegg 2 Temakart ”Gatehierarki” 

6.4 Vedlegg 3 Temakart ”Byrom og grønnstruktur” 

6.5 Vedlegg 4 Temakart ”Bevaringsverdige bygg” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datert 10.6.2007, rev. 15.8.2007 
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