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FORORD 
 

Dette dokumentet inneholder konsekvensutredning (KU) av enkeltvise innspill om 

arealbruksendring i kommuneplanens arealdel.  

 

Kommuneplanens arealdel er alltid omfattet av kravet til konsekvensutredning, jf. plan- og 

bygningsloven § 4-2 og forskrift om konsekvensutredninger § 6. Konsekvensutredningen skal 

beskrive virkninger for miljø og samfunn av nye områder for utbygging, og vesentlig endret 

arealbruk i eksisterende byggeområder. Utredningen skal gi et tilstrekkelig beslutningsgrunnlag til 

å vurdere om det aktuelle området egner seg for foreslått arealbruk. Den skal få fram viktige 

miljø- og samfunnsverdier i de foreslåtte utbyggingsområdene, virkningene forslaget kan få for 

disse verdiene og hva som kan gjøres for å avbøte negative virkninger. 

 

Konsekvensutredningens omfang skal tilpasses plannivået og være beslutningsrelevant. Detaljerte 

forhold som for eksempel utforming og tilpasning av bebyggelsen til omgivelsene må normalt 

avklares ved regulering.  

 

Det er ikke foretatt noen innledende siling av innspill fra publikum. Alle innkomne innspill er 

derfor konsekvensutredet, også de som ikke anbefales å ta med i ny plan. I tillegg er en rekke 

forslag fra kommunen/rådmannen konsekvensutredet. 

 

Utredningen er utført som et samarbeid mellom Rambøll Norge AS og Kongsvinger kommune. 

Kommunen har hatt hovedansvar for følgende innspill: 

 

 33 Glåmstad 

 36 Solbakken 

 37 Skytebanen  

 46 Tilsving Norsenga 

 47 Hov – Rustadmyra 

 51 Skinnarbøl 

 

I tillegg har Kongsvinger kommune hatt annsvar for å konsekvensutrede de innspill som kom i 

formannskapet, sak 20/19. Dette gjelder 

 

 52 Sykehusskogen 

 53 Bæreia vest, område 5 

 54 Bæreia nord, område 7 

 55 Bæreia øst, område 8 

 

For arealinnspill som ble lagt ut som en del av 2. gangs høring ble det utført supplerende KUer av 

Kongsvinger kommune, datert 20 juni 2019 for 

 

 (34) B496 Øvre Badstuveg 

 (15) B497 Ryllikvegen 

 (2) 2 Sesselrudbråtan 

 

For 35 Kristian Walbys veg (Asylmottaket) er boligformålet endret i omfang fra 1. høring til 2. 

høring og til sluttbehandlingen. Dette beror på misforståelser.  

 

 

Rambøll har hatt hovedansvar for øvrige innspill. 
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1. METODE 

Hvert forslag utredes i henhold til Forskrift om konsekvensutredninger. Utredningstemaene er 

basert på fastsatt planprogram, men det er lagt til noen ekstra tema. Utredningene uføres i 

skjema etter en trinnvis framgangsmåte basert på Veileder Konsekvensutredninger – 

Kommuneplanens arealdel (T-1493) (Miljøverndepartementet 2012) og Håndbok V712 

Konsekvensanalyser (Statens vegvesen 2018) (for vurdering av skogressurser er 2014-versjonen 

av håndboka brukt, hvor skog behandles under ikke-prissatte konsekvenser). Metoden innebærer 

at det for hvert forslag er gjort følgende vurderinger: 

 

1.1 Avgrensning av utredningsområde 

Det enkelte utredningsområdet vises i kartutsnitt med fargene gul (boliger), oransje 

(fritidsboliger) eller lilla/brun/skravur (næring, infrastruktur og andre formål). Utredningsområdet 

er arealet som kan bli fysisk berørt av forslaget. For noen utredningstema kan imidlertid arealer 

utenfor utredningsområdet også bli påvirket. Områder som på en eller annen måte kan bli 

vesentlig påvirket av tiltaket kalles influensområde, og varierer fra tema til tema. 

 

1.2 Arealets forutsetninger/verdi 

Det gis en beskrivelse av dagens situasjon og hvor verdifullt influensområdet er, med hensyn til 

hvert utredningstema. 

 

For tema forurensning, transportbehov og klimagassutslipp, befolkningens helse, 

samfunnssikkerhet, teknisk infrastruktur, attraktivitet og forholdet til strategi for framtidig 

arealbruk angis så områdets forutsetninger (gode, middels eller dårlige).  

 

For tema kulturminner, naturmiljø, landskap, landbruk og ressurser og friluftsliv og nærmiljø 

(herunder barn og unges interesser) vurderes områdets verdi (ingen, noe, middels eller stor).  

 

Kriterier for fastsetting av forutsetninger eller verdi er beskrevet i tabell 1. Vurderingene baserer 

seg så langt det er mulig på angitte, omforente kriterier, men det er også brukt skjønn.  

 

 

1.3 Påvirkning 

Det gjøres en vurdering av hvordan og hvor sterkt en utbygging vil påvirke området med hensyn 

til de ulike utredningstemaene. Påvirkningen angis som positiv, nøytral, liten negativ, middels 

negativ eller stor negativ.  
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1.4 Konsekvens 

Til slutt vurderes forslagets konsekvenser (sammenstilling av forutsetninger/verdi og påvirkning) 

ved hjelp av denne konsekvensmatrisen: 

 

Konsekvensmatrise 

Forutsetninger/ 

verdi 

  Påvirkning 

Ingen 
Gode/ 

Noe 

Middels/

Middels 

Dårlige/

Stor 

Positiv     
Nøytral     
Liten negativ     
Middels negativ     
Stor negativ     

 

Konsekvensen for hvert utredningstema er illustrert etter følgende fargeskala: 

 

Fargekoder for konsekvenser 

 Positiv 

 Nøytral 

 Liten negativ 

 Middels negativ 

 Stor negativ 

 

1.5 Samlet vurdering 

Nederst i hvert skjema gjøres en kort, helhetlig vurdering av forslaget, og det konkluderes med 

om forslaget anbefales eller ikke. Det foreslås avbøtende tiltak og eventuelle forutsetninger for 

utbygging.  
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Tabell 1. Skjema brukt ved konsekvensutredning av arealinnspill. Kriterier for fastsetting av 

verdi/tilstand/forutsetninger, påvirkning og konsekvens er angitt med rød tekst. 

Innspillnr. Stedsnavn 

Gnr/bnr:  Arealstørrelse:  Forslagsstiller:  

Beskrivelse av området (dagens situasjon): Beliggenhet, dagens bruk/brukerinteresser, planstatus. 

 

Beskrivelse av tiltaket:  

 

Beskrivelse av 0-alternativet: Kort beskrivelse av referansesituasjonen. 

 

Tema Forutsetninger/verdi Påvirkning Konsekvens Summert 

Miljø 

Forurensning Beskrive ev. registrert 

forurenset grunn/om det 

er grunn til å tro at 

området er forurenset.  

 

Skjønnsmessig vurdering 

av om forslaget medfører 

risiko for utslipp til grunn 

eller luft. Vurdering av om 

forslaget medfører følsom 

arealbruk som kan bli 

negativt påvirket av 

forurensning.  

Konsekvens som 

sammenstilling av tilstand 

og omfang. Konsekvens av 

ev. forurensning for 

planlagt formål. 

Konsekvenser ved ev. 

utslipp som følge av 

forslaget. 

 

Transportbehov 

og 

klimagassutslipp 

Vurdere arealets 

forutsetninger for 

bilavhengighet, transport-

behov og klimagassutslipp 

ut fra mobilitetsanalyser 

(bolig), kjøreavstand til 

Kongsvinger sentrum 

(fritidsbebyggelse), 

kjøreavstand til E16/Rv2 

(næring). 

Skjønnsmessig vurdering 

av omfanget ut fra 

forslagets fysiske 

egenskaper, volum, 

trafikkgenerering, etc. 

Konsekvens som 

sammenstilling av 

forutsetninger og omfang. 

 

Kulturminner  Enkel vurdering av verdi 

basert på Håndbok V712 

(SVV 2018). 

Enkel vurdering av 

påvirkning basert på 

Håndbok V712. 

Enkel vurdering av 

konsekvens basert på 

Håndbok V712. 

 

Naturmiljø Enkel vurdering av verdi 

basert på Håndbok V712 

(SVV 2018). 

Enkel vurdering av 

påvirkning basert på 

Håndbok V712. 

Enkel vurdering av 

konsekvens basert på 

Håndbok V712. 

 

Landskap Enkel vurdering av verdi 

basert på Håndbok V712 

(SVV 2018). 

Enkel vurdering av 

påvirkning basert på 

Håndbok V712. 

Enkel vurdering av 

konsekvens basert på 

Håndbok. 

 

Landbruk og 

ressurser  

Enkel vurdering av verdi 

basert på Håndbok V712 

(SVV 2014 og 2018). 

Enkel vurdering av 

påvirkning basert på 

Håndbok V712. 

Enkel vurdering av 

konsekvens basert på 

Håndbok V712. 

 

Friluftsliv og 

nærmiljø 

(herunder barn 

og unges 

interesser) 

Enkel vurdering av verdi 

basert på Håndbok V712 

(SVV 2018). 

Enkel vurdering av 

påvirkning basert på 

Håndbok V712. 

Enkel vurdering av 

konsekvens basert på 

Håndbok V712. 

 

Samfunn 

Samfunns-

sikkerhet 

Vurdere arealets 

forutsetninger ut fra om 

det er kartlagte flomveier i 

området, kartlagt flomfare 

eller fare for jordskred, 

flomskred, steinsprang 

Vurdering av forlagets 

sikkerhetsklasse og 

tiltakskategori hvis 

relevant. Skjønnsmessig 

vurdering av om forslaget 

påvirker samf.sikkerheten, 

Konsekvens som 

sammenstilling av 

forutsetninger og omfang. 
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eller snøskred, om det 

finnes registrerte 

skredhendelser eller 

kvikkleireområder i eller 

nær utredningsområdet. 

Arealer som er 

skredutsatt, utsatt for 

200-årsflom og /eller har 

registrert svært stor 

sannsynlighet for marin 

leire vurderes å ha dårlige 

forutsetninger. 

ved å kunne medføre økte 

problemer med overvann 

eller rasfare. 

Befolkningens 

helse 

Beskrive arealets 

forutsetninger.  

Gode = arealet er ikke 

støyutsatt, avstand 

høyspent >50 m, moderat 

til lav aktsomhetsgrad for 

radon. Middels = gul 

støysone (Lden 55 dB), 

usikker eller høy 

aktsomhetsgrad for radon. 

Dårlige = Rød støysone 

(Lden 65 dB), særlig høy 

aktsomhet for radon, nær 

høyspentledning (<50 m). 

Vurdere om forslaget 

medfører følsom 

arealbruk.  

 

Vurdere om forslaget fører 

til støy som kan påvirke 

nærliggende områder med 

følsom arealbruk. 

Konsekvens som 

sammenstilling av 

forutsetninger og 

påvirkning.  

 

Teknisk 

infrastruktur og 

trafikk 

Beskrive arealets 

forutsetninger, ut fra 

kapasitet og 

tilgjengelighet på vei og 

VA, muligheter for 

veiatkomst og ev. konflikt 

med eksisterende 

infrastruktur.  

Skjønnsmessig vurdering 

av forslagets påvirkning, 

herunder trafikale 

virkninger og behov for 

oppgraderinger av teknisk 

infrastruktur som forslaget 

medfører.  

Konsekvens som 

sammenstilling av 

forutsetninger og omfang.  

 

Forslag som medfører stor 

konflikt med eksisterende 

teknisk infrastruktur, eller 

ekstra kostander for det 

offentlige som man ellers 

ikke ville hatt, vurderes å 

ha negativ konsekvens. 

 

Attraktivitet Vurdere arealets attraktivitet for foreslått formål.  

 

 

Forholdet til 

strategier for 

framtidig 

arealbruk  

Skjønnsmessig vurdering opp mot målsettinger i Kongsvinger 2050, Kongsvingers 

overordnede arealstrategi (kommuneplanens samfunnsdel) og regional arealstrategi 

for næringsområder. 

 

Samlet vurdering og eventuelle alternativer 

Skjønnsmessig vurdering og sammenstilling av fordeler og ulemper, med vekt på forholdene som er 

avgjørende for hvorvidt forslaget anbefales eller ikke. Angivelse av eventuelle forutsetninger for utbygging. 

Vise til eventuelle alternativer, herunder 0-alternativet, og om noen deler av arealet er bedre egnet enn 

andre. Konsekvensene summeres ikke, da dette gir lite mening siden viktigheten av ulike utredningstema 

kan variere. 

Anbefaling:  
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1.6 Kunnskapsgrunnlag 

Kunnskapsgrunnlaget er eksisterende tilgjengelig informasjon, som angitt i tabell 2. For alle 

innspill er det kjørt en områdeanalyse der det er sjekket om det er treff i kartdatabaser (Det 

Offentlige Kartgrunnlaget, DOK) for ulike tema. Det er gjennomført befaring av innspillsområder i 

og nær Kongsvinger by 26. september og 4. oktober 2018. 

 

Tabell 2. Kunnskapsgrunnlag for utredning av arealbruksendringer. 

Tema Kunnskapsgrunnlag 

Forurensning Miljøstatus: Forurenset grunn http://www.miljostatus.no/kart/ (Miljødirektoratet) 

Transportbehov og 

klimagassutslipp 

Mobilitetskart utarbeidet av Statens vegvesen Region Øst i 2017 (boliginnspill i 

byområdet). 

Avstand (km og høydemeter) fra sentrum og togstasjonen (Google maps) (boliginnspill) 

Kjøreavstand til E16/Rv2 (næringsinnspill/B- og C-virksomheter) 

Kjøreavstand til Kongsvinger sentrum (fritidsbebyggelse) 

Kulturminner 

 

Kommunedelplan kulturminner (under utarbeiding) 

Miljøstatus: Bygninger fra før 1900 (SEFRAK), Kulturminner, Fredete bygninger, Fredete 

kulturmiljøer http://www.miljostatus.no/kart/ (Miljødirektoratet) 

Naturmiljø Naturbase http://kart.naturbase.no/ (Miljødirektoratet) 

Artskart https://artskart.artsdatabanken.no (Artsdatabanken) 

Landskap Høydedata – Norge i 3D https://hoydedata.no/LaserInnsyn/  

Geodata Labs - terrenganalyse http://labs.geodataonline.no/terreng/  

Norge i bilder http://www.norgeibilder.no/ 

Egnethetsanalyse for området; ”oversiden av Utsiktsvegen – Holtbergvegen” (LAMPE 

Landskap 2009) 

Egnethetsanalyse Solbakken (LAMPE Landskap 2009) 

Google Maps Street View https://www.google.no/maps  

Landbruk og ressurser Kilden: Markslag (AR5), Dyrkbar jord og Jordsmonn https://kilden.nibio.no (NIBIO) 

GRANADA – nasjonal grunnvannsdatabase: Brønner og grunnvannspotensiale 

http://geo.ngu.no/kart/granada_mobil/ (NGU) 

Mineralressurser https://geo.ngu.no/kart/mineralressurser/ (NGU)  

Grus og pukk http://geo.ngu.no/kart/grus_pukk_mobil/ (NGU) 

Friluftsliv og nærmiljø 

(herunder barn og unges 

interesser) 

Kartlagte friluftslivsområder (under utarbeiding) 

 

Samfunnssikkerhet Nasjonal løsmassedatabase http://geo.ngu.no/kart/losmasse/ (NGU) 

NVE Atlas: Naturfare https://atlas.nve.no (NVE) 

Befolkningens helse Miljøstatus: Kraftledninger http://www.miljostatus.no/kart/ (Miljødirektoratet) 

Radon aktsomhet http://geo.ngu.no/kart/radon/ (NGU) 

Støyvarselkart etter T-1442 

Støysonekart skytebane 

Teknisk infrastruktur og 

trafikk 

Miljøstatus: Kraftledninger http://www.miljostatus.no/kart/ (Miljødirektoratet) 

Vurdering av tilgjengelighet, tilstand og kapasitet på vegadkomst og VA, bl.a. på 

bakgrunn av innspill fra GIVAS. 

Attraktivitet  Sol-/skyggeanalyse vårjevndøgn (kl. 14, kl. 18 og for tidsrommet kl. 14 – 18)  

Skjønnsmessig vurdering av tilgang på friområder, utsikt og nærhet til større vann 

(boliger og fritidsboliger), og nærhet til servicefunksjoner og infrastruktur (næring). 

Forholdet til strategier for 

framtidig arealbruk 

De tre konseptfundamentene i Kongsvinger 2050: 1 Yttergrensen er nådd, 2 En 

konsentrert sentrumskjerne, 3 Trafikkhierarkiet snus 

Kommuneplanens samfunnsdel: Kongsvingers overordnede og langsiktige arealstrategi  

Arealstrategi for næringsområder i Kongsvingerregionen, herunder de fire 

satsingsområdene hvor regionen har særlige fortrinn. 

 

  

http://www.miljostatus.no/kart/
http://www.miljostatus.no/kart/
http://kart.naturbase.no/
https://artskart.artsdatabanken.no/
https://hoydedata.no/LaserInnsyn/
http://labs.geodataonline.no/terreng/
http://www.norgeibilder.no/
https://www.google.no/maps
https://kilden.nibio.no/
http://geo.ngu.no/kart/granada_mobil/
https://geo.ngu.no/kart/mineralressurser/
http://geo.ngu.no/kart/grus_pukk_mobil/
http://geo.ngu.no/kart/losmasse/viewer.htm?&Box=223589:7040004:228
https://atlas.nve.no/
http://www.miljostatus.no/kart/
http://geo.ngu.no/kart/radon/
http://www.miljostatus.no/kart/
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Nærmere om vurdering av transportbehov og klimagassutslipp 

 

Bolig 

Når vi har vurdert tilgjengelighet, transportbehov og bilavhengighet for boliginnspill i byområdet 

har vi tatt utgangspunkt i mobilitetsanalysene utarbeidet i forbindelse med Kongsvinger 2050. Vi 

har særlig lagt vekt på mobilitetskartene med målpunkt Rådhusplassen/sentrum vgs og 

togstasjonen. Disse områdene har mange funksjoner som er viktige for en stor andel av 

befolkningen, enten i det daglige, eller på annen jevnlig basis, blant annet kjøpesenter/handel, 

videregående skole, bibliotek, rådhus, kollektivknutepunkt, m.v. Det er også disse områdene som 

er mest sentrale i byen, i den forstand at det er disse områdene som flest bosatte og ansatte kan 

nå med gange og sykkel. Erfaringsmessig er avstanden til sentrum den faktoren som i størst grad 

bestemmer kjørte kilometer med personbil.  

 

Generelt har vi lagt til grunn at arealer i byområdet som ligger innenfor g-/s-avstand fra 

Rådhusplassen eller togstasjonen har gode forutsetninger mht. transportbehov. Arealer som ligger 

i tilknytning til byområdet eller et annet større tettsted i kommunen (for eksempel Roverud), men 

utenfor g-/s-avstand fra de sentrale målpunktene, vurderes å ha middels gode forutsetninger. 

Arealer som ligger helt løsrevet fra byområdet eller tettstedene anses å ha dårlige forutsetninger. 

 

Vurderingen av tilgjengeligheten til sentrum er supplert av nærhet til lokal- eller bydelssenter, 

som kan dekke funksjoner som en stor andel av befolkningen er avhengig av i det daglige: 

dagligvare, grunnskole, etc. Vi har også sett på arealets beliggenhet i forhold til holdeplass for 

bybuss, og da særlig linje B1 som har halvtimesfrekvens.  

 

Fritidsbebyggelse 

Vi antar at de fleste potensielle hytteeiere bor i Stor-Oslo og Kongsvinger-området, og at de 

kjører bil til hytta uansett lokalisering. Reisetiden med bil til Oslo er overalt i kommunen under 2 

timer, noe som for de fleste er akseptabel reiseavstand for fritidsreiser. Det er derfor lite som 

skiller de potensielle hytteområdene når det gjelder avstand til Oslo. Vi vurderer reiseavstanden 

til Kongsvinger sentrum som et bedre mål på transportbehov. Dette fordi lang avstand til byen 

øker transportbehovet for hyttefolk til butikker og service, øker transportbehovet for 

hjemmetjenesten (hyttefolk har lovfestet rett til pleie på lik linje med de fastboende), m.m. Vi 

bruker derfor avstand til Kongsvinger sentrum, definert som rådhusplassen, som mål på 

transportbehov for fritidsboliger. Samlokalisering med eksisterende hytteområder gir også bedre 

mulighet for samordning av leveranser og tjenester, og anses som en fordel i vurderingen av 

transportbehov. 

 

Næring  

Næringsinnspillene kommunen har mottatt er primært B- og C-virksomheter, jf. ABC-prinsippet. 

For disse har vi vurdert kjøreavstand til hovedvegnett (E16 og Rv2) som mål på 

tilgjengelighet/transportbehov. Dagens tømmerterminal er lokalisert på Norsenga nær 

Kongsvinger sentrum, og det finnes en mindre godsterminal på Granli. Dette er også viktig 

grunnlag for vurdering av transportbehov/tilgjengelighet for næringsområder. Iht. arealstrategi 

for næringsområder er det en målsetting å flytte tømmerterminalen og utvide kapasiteten, men 

framtidig lokalisering er pr i dag usikker.  
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2. KONSEKVENSUTREDNING AV AREALINNSPILL 

2.1 BOLIGER 
 

2.1.1 B496 Øvre Badstuveg/Bråtan                                             B496 i plankartet 

Gnr/bnr: 31/15 Arealstørrelse: ca. 16 daa Forslagsstiller: Erik Juell 

Beskrivelse av området: Ligger like sør for Kongsvinger by, i randsonen av tettstedsbebyggelsen på 
Marikollen. Skogsområde som har blitt flatehogd ila de siste årene. Avsatt til LNF-formål i gjeldende KPA.  
 
Beskrivelse av tiltaket: Foreslått tiltak er eneboligbebyggelse. 
 
Beskrivelse av 0-alternativet: Videreføring av skogsarealer og LNF-formål. 

 
Tema Forutsetninger/verdi Påvirkning Konsekvens 

 

Miljø 
Forurensning Ikke registrert forurenset 

grunn. Antatt god tilstand. 

Forslaget medfører liten 

risiko for utslipp. 

Konsekvensene vurderes 

som nøytrale.  
 

Transportbehov 

og 

klimagassutslipp 

Området ligger ca. 2 km 

fra sentrum med en 

stigning på ca. 110 m. 

Nært Marikollen skole, og 

Lia og marikollen 

barnehage. Det ligger 

utenfor normalt akseptert 

g-/s-avstand fra 

Rådhusplassen og 
togstasjonen. Nærmeste 

bybusstilbud er fra 

Marikollen skole (500 m) 

eller Bæreiaveien (750 m). 

Forutsetningene vurderes 

som middels.   

Beboere vil sannsynligvis 

velge bil framfor 

sykkel/gange. Samtidig 

medfører ikke tiltaket 

vesentlig økning i lengden 

på reisene sammenlignet 

med dagens 

utbyggingsmønster. 

Påvirkningen vurderes 
som liten negativ. 

Forslaget vil medføre økt 

transportbehov og 

klimagassutslipp. 

Konsekvensen vurderes 

som liten negativ.   

 

Kulturminner  Ikke registrert 

kulturminneverdier (kun 

en ruin/fjernet objekt i 

SEFRAK-registeret).  

Omfanget av tiltaket 

vurderes som nøytralt.  

Konsekvensen vurderes 

som nøytral.  
 

Naturmiljø Ikke registrert 

naturverdier i området.  

Tiltaket vil i liten grad 

påvirke naturmangfoldet.  

Konsekvensen vurderes 

som nøytral.  
 

Landskap Området er en skogkledd 

helning nær 
småhusbebyggelse. Det 

har noen visuelle 

kvaliteter, og utgjør 

Utbygging vil kunne bryte 

den naturlige 
horisontlinjen og medføre 

uheldig silhuettvirkning. 

Påvirkningen vurderes 

Konsekvensen for 

landskapsverdier vurderes 
som middels negativ.  
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antagelig en del av 

horisontlinjen i åskammen 

sør for Kongsvinger by. 
Verdien vurderes derfor 

som middels. 

som stor negativ. Glomma 

ligger på kote 145 og 

toppen av Marikollen er på 
380 m. Bråtan går fra kote 

245 til kote 261. Ved å 

vurdere siluetten fra ulike 

standpunkter i byen, og 

ikke kun fra teknisk snitt, 

ser vi at prosjektet er nær 

ved å bryte sikuetten.  

 

Fra Byscena, sett fra kote 
152. 

Øvre del av dagens 

bebyggelse er markert.  

 
 

Fra Vangen, sett fra kote 

194. Øvre del av dagens 

bebyggelse er markert.  

 
 

Fra Rådhusscena, 3D 

modell av Arkitektlaget 
innsendt av Norbohus.  

 
Landbruk og 

ressurser  

Området omfatter ca 15 

daa skog av høy bonitet, 

hvorav 12 daa dyrkbar 

jord. Verdien vurderes 

som middels.  

Utbygging ødelegger 

mulighetene for 

pågående og framtidig 

skogsdrift på det aktuelle 

arealet, kan komplisere 
skogdriften på 

omkringliggende areal og 

medfører nedbygging av 

dyrkbar jord. Påvirkningen 

vurderes som stor negativ.  

Konsekvensen mht 

landbruk vurderes som 

middels negativ.   

 

Friluftsliv og 

nærmiljø 

(herunder barn 

og unges 

interesser) 

Området er et svært viktig 

friluftsområde, og fungerer 

som viktig nærturområde 

for beboerne i Marikollen. 

Stor verdi. 

Forslaget kan avskjære 

viktige stier, og forlenger 

gangavstanden mellom 

bebyggelsen og marka for 

mange innbyggere i 

Marikollen. Liten negativ 
påvirkning. 

Konsekvensen vurderes 

som liten negativ. Ved 

regulering må 

forbindelseslinjer for 

ferdsel ivaretas, slik at 

friluftskvalitetene i størst 
mulig grad bevares. 

 

Samfunn 
Samfunns-

sikkerhet 

Arealet har noen 

flomveier. Det er registrert 
liten mulighet for marin 

leire, men forutsetningene 

vurderes totalt sett som 

gode.  

Utbygging her antas å ha 

liten påvirkning på 
samfunnssikkerheten.  

Konsekvensen for 

samfunnssikkerheten 
vurderes som nøytral.  

 

Befolkningens 

helse 

Arealet har høy aktsomhet 

for radon, men er ikke 

støyutsatt og vurderes 

totalt sett å ha gode 

forutsetninger for 

befolkningens helse. 

Forslaget vil trolig ikke 

medføre støyplager for 

omkringliggende områder. 

Påvirkningen vurderes 

som nøytral.  

Radonsikring må ivaretas 

iht. TEK17. Dette sikres 

ved byggesaksbehandling, 

og er løsbart. 

Konsekvensen vurderes 

som nøytral. 
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Teknisk 

infrastruktur og 

trafikk 

Adkomst fra Øvre 

Badstuvegen. Avløp kan 

kobles til på 160 mm i 
krysset Bjønnstien-

Sidselrudstien. 

Vannledning kan kobles til 

i innkjøring til Astridtunet. 

Forutsetningene vurderes 

som gode.  

Det må etableres 

trykkøkning for vann til 

området.  

Konsekvensene mht 

teknisk infrastruktur 

vurderes som nøytrale.  

 

Attraktivitet Arealet har gode solforhold, og mulighet for utsikt. God kobling til marka. Arealet har 

normale kvaliteter og antas å kunne gi attraktive boligtomter-. Konsekvens vurderes 

som positiv. 

 

Forholdet til 

strategier for 

framtidig 
arealbruk  

Området er jomfruelig terreng og ligger utenfor den langsiktige byvekstgrensen. Det 

kommer antagelig til å bli bilbasert, spesielt pga. stigningen fra sentrum. Vil i liten 

grad bygge opp under strategien om fortetting og transformasjon sentralt, og 
forutsetningen om å legge til rette for økt bruk av sykkel og gange. Konsekvens 

vurderes som middels negativ.  

 

Samlet vurdering og eventuelle alternativer 

Området ligger utenfor den langsiktige byvekstgrensen og bygger ikke opp under målet om et konsentrert 
utbyggingsmønster som muliggjør sykling og gåing til daglige gjøremål. Forslaget kan dessuten skape 
uheldig silhuettvirkning i åskammen sør for byen. Området vil kunne gi attraktive eneboligtomter, som det 
ønskes å tilrettelegge for. Totalt sett har forslaget likevel overvekt av negative konsekvenser, og er i liten 
grad i tråd med Kongsvingers strategier for arealbruk. 
 
Anbefaling: Legges inn i tråd med vedtak fra formannskapet sak 79/19 
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2.1.2 15 Ryllikvegen 
Gnr/bnr: del av 29/9, 29/15, 
29/23, 29/29, 29/184, 29/387, 
29/487, 29/492 og 29/499 

Arealstørrelse: ca. 88 daa 

 
Forslagsstiller: Oddvar Digerud, 
Bjørn Magne Eriksen, Terje 
Eriksen og Per Gunnar Gjermshus 

Beskrivelse av området: Ligger like sør for Kongsvinger by, i randsonen av tettstedsbebyggelsen i Lia. 
Består av et gårdsbruk, dyrket mark, skog og noen boliger. Det meste er LNF i gjeldende KPA, og regulert 
i til landbruksområde i reguleringsplan Lia II, men mindre deler av området er også avsatt til boligformål. 
 
Beskrivelse av tiltaket: Kommunen har mottatt tre innspill om boligformål fra fire grunneiere. 
Innspillene utredes samlet. Det legges til grunn at boligtypen blir eneboliger/rekkehus.  På rådmannens 
initiativ utredes også noen flere tomter mot nord og vest for å se området i sammenheng. 
 
Beskrivelse av 0-alternativet: Referansesituasjonen er videreføring av landbruk og LNF-formål. 

 
Tema Forutsetninger/verdi Påvirkning Konsekvens  

Miljø 
Forurensning Ikke registrert forurenset 

grunn. Antatt god tilstand. 

Forslaget medfører liten 

risiko for utslipp. 

Konsekvensene vurderes 

som nøytrale.  
 

Transportbehov 

og 

klimagassutslipp 

Området ligger ca. 1,5 km 

fra sentrum med en 

stigning fra sentrum på ca. 

120 m. Det er ca. 20 min 

gange fra Rådhus-plassen, 

og noe kortere fra 

togstasjonen. Til 
nordligste del av området 

er det 10 min med sykkel 

fra togstasjonen. Bussrute 

B2 har holdeplass like ved. 

Gode forutsetninger da 

deler av området ligger i 

gang/sykkelavstand til 

sentrum. 

Det antas at gange og 

sykkel vil være et reelt 

alternativ til bilkjøring, jf. 

mobilitetsanalysene fra 

Kongsvinger 2050. En del 

av transporten vil også tas 

med bil, men siden det 
dreier seg om eneboliger/ 

rekkehus blir omfanget 

uansett ikke veldig stort. 

Påvirkningen vurderes 

som nøytral.  

Forslaget vil ikke medføre 

vesentlig økt 

transportbehov eller 

klimagassutslipp. 

Konsekvensen vurderes 

som nøytral.  

 

Kulturminner Det finnes et steingjerde i 

området, som kan ha noe 

verdi lokalt. 

Det er usikkert om gjerdet 

lar seg bevare ved. Liten 

negativ påvirkning.  

Konsekvensen vurderes 

som nøytral til liten 

negativ.  

 

Naturmiljø Det er ikke registrert 

naturverdier i området.  

Tiltaket vil i liten grad 

påvirke naturmangfoldet.  

Konsekvensen vurderes 

som nøytral.  
 

Landskap Sørlig del av 

utredningsområdet utgjør 
en del av silhuetten/ 

Utbygging i sørlig del av 

utredningsområdet vil 
kunne bryte den naturlige 

Konsekvensen av 

utbygging i sørlig del av 
utredningsområdet 
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horisontlinjen sett fra 

Kongsvinger sentrum og 

festningen, som er viktig 
for landskapsbildet i byen. 

Stor verdi. 

horisontlinjen i åskammen 

og gi uheldig 

silhuettvirkning. 
Påvirkningen vurderes 

som stor negativ.   

vurderes som stor. I 

nordlig del vurderes 

konsekvensen som 
nøytral. 

Landbruk og 

ressurser  

Området består av ca. 24 

daa fulldyrka jord og 12 

daa dyrkbar jord av god 

og svært god jordkvalitet. 

Området har også ca. 21 

daa skog av høy bonitet 

og ca. 5 daa av middels 

bonitet. Stor verdi. 

Utbygging ødelegger 

mulighetene for 

pågående og framtidig 

landbruksdrift på det 

aktuelle arealet. 

Påvirkningen vurderes 

som stor negativ. 

Forslaget ødelegger 

muligheten til å drive jord- 

og skogbruk på det 

aktuelle arealet. 

Konsekvensen av forslaget 

mht landbruk og ressurser 

vurderes som stor negativ.  

 

Friluftsliv og 

nærmiljø 
(herunder barn 

og unges 

interesser) 

Forslaget berører svært 

viktig friluftsområde. 
Området er registrert som 

svært viktig fordi det er et 

nærturområde med stier 

som forbinder 

boligområdet i Lia 

sammen med Holtberget 

og Bæreia. Stor verdi.  

Utbygging kan redusere 

tilgjengeligheten til marka, 
men det avhenger av 

hvordan prosjektet 

utformes. Så lenge 

forbindelseslinjer til 

tilstøtende friluftsområde 

ivaretas har forslaget lite 

negativ påvirkning.  

Konsekvensen vurderes 

som liten negativ. Ved ev. 
regulering må passasjer 

for turgåere mot marka, 

for eksempel Engfiolvegen 

og stisystem i øst, 

ivaretas. 

 

Samfunn 
Samfunns-

sikkerhet 

Området ligger over marin 

grense og løsmassene er 

tykk morenejord.   

Det er registrert Liten 

mulighet for marin leire. 

Gode forutsetninger. 

Forslaget medfører økt 

andel harde flater, og det 

vil være viktig å ivareta 

gode overvannsløsninger. 

Påvirkningen vurderes 

likevel som nøytral. 

Tiltaket vil ikke å ha store 

konsekvenser for 

samfunnssikkerheten. 

Konsekvensen vurderes 

som nøytral.  

 

Befolkningens 

helse 

Området har høy 

aktsomhet for radon. 
Arealene nærmest 

Utsiktsveien er støyutsatt 

(rød og gul støysone). 

Forutsetningene vurderes 

som middels gode.  

Forslaget innebærer et 

moderat antall boliger som 
antagelig ikke vil gi 

vesentlig økt trafikk-

/støybelastning for 

omkringliggende områder.  

Nøytral påvirkning.  

Konsekvensen vurderes 

som nøytral. Radonsikring 
må ivaretas iht. TEK17. 

 

Teknisk 

infrastruktur og 

trafikk 

Området ligger nær 

eksisterende bebyggelse, 

og har gode muligheter for 

vegadkomst. Nærmeste 

tilknytningspunkt for 

offentlig vann og avløp er 
15 m før krysset 

Ryllikvegen/Utsiktsvegen. 

Gode forutsetninger. 

Det må påregnes å 

etablere trykkøkning på 

vannet, men dette er 

naturlig en del av den 

offentlige vannforsyningen 

og inngår i GIVAS planer. 
Trafikalt sett vurderes 

forslaget å være 

uproblematisk.  

Konsekvensen vurderes 

som nøytral. 
 

Attraktivitet Området har gode solforhold, god mulighet for utsikt og gode muligheter for leke- og 

uteoppholdsarealer for barn og unge. God kobling til marka. Generelt gode 

forutsetninger. 

 

Forholdet til 

strategier for 
framtidig 

arealbruk  

Området vil knytte sammen bebyggelsesstrukturen fra Lia – via de nye 

utbyggingsområdene i Puttara og videre mot Holt. Bidrar på den måten til en fortetting 
av ytre struktur. De sydlige delene ligger i grenseland av akseptabel gang- og 

sykkelavstand til sentrum, og vil sannsynligvis bli bilbasert pga. høydeforskjelllen. De 

nordlige delene ligger relativt nært sentrum, og innenfor normalt akseptabel 

gangavstand fra togstasjonen. Ny boligbebyggelse antas derfor samlet sett å bli 

mindre bilbasert enn andre aktuelle områder. Påvirkningen anses totalt sett som liten 

negativ. 

 

Samlet vurdering og eventuelle alternativer 

Området har kvaliteter som utsikt, nærhet til natur og gode solforhold. Det vil kunne gi særlig attraktive 
eneboligtomter, relativt nært sentrum som er et mål å tilrettelegge for. Området vil koble sammen 
bebyggelsesstrukturen som er planlagt i Puttara mot Lia. Samtidig har forslaget en del negative 
konsekvenser, særlig mtp. silhuettvirkning og jordvern. Sørlig del av området har imidlertid vesentlig mer 
negative konsekvenser enn nordlig del. Hvis man begrenser utbygging til områdene nord for/lavere enn 
ca. kote 268 (viktig silhuett å bevare, jf. Egnethetsanalyse for området; ”oversiden av Utsiktsvegen – 
Holtbergvegen”) reduseres risikoen for silhuettvirkning og mye av matjorda spares. Forbindelseslinjer mot 
marka, for eksempel Engfiolvegen og stisystem i øst må ivaretas. 
 
Anbefaling: Det anbefales at arealene nord for/lavere enn kote 268 legges inn i planen.  
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2.1.3 3 Bjørnmyrdammen 

Gnr/bnr: 30/158  Arealstørrelse: ca.17 daa Forslagsstiller: Anders og Arild Gimse 

Beskrivelse av området: Området ligger like sør for Kongsvinger by i tilknytning til dammen/myra 
Bjørnmyrdammen. Det er i dag skogkledd og avsatt til LNF-formål i gjeldende KPA.  
 
Beskrivelse av tiltaket: Spredt boligbebyggelse med lav utnyttelse, ev. offentlig og allmennyttig formål. 
 
Beskrivelse av 0-alternativet: Videreføring av skogsarealer og LNF-formål. 

 
Tema Forutsetninger/verdi Påvirkning Konsekvens 

 

Miljø 
Forurensning Ikke registrert forurenset 

grunn. Antatt god tilstand. 
Forslaget medfører liten 
risiko for utslipp. 

Konsekvensene vurderes 
som nøytrale.  

 

Transportbehov 

og 

klimagassutslipp 

Området ligger ca. 1,5 km 

fra sentrum med en 

stigning på ca. 120 m. Det 

er ca. 20 min. gange fra 

Rådhusplassen og 

togstasjonen, men kortere 

til barnehage og 

barneskole. Kort vei til 

bybusstopp. 

Forutsetningene vurderes 
som middels.   

Beboere vil sannsynligvis 

velge bil framfor 

sykkel/gange, pga. 

høydeforskjell og avstand 

til sentrum. Samtidig 

medfører ikke tiltaket 

vesentlig økning i lengden 

på reisene sammenlignet 

med dagens 

utbyggingsmønster. 
Påvirkningen vurderes 

som liten negativ. 

Forslaget vil medføre noe 

økt transportbehov og 

klimagassutslipp. 

Konsekvensen vurderes 

som liten negativ.   

 

Kulturminner  Det er ikke registrert 

kulturminneverdier.  

Omfanget av tiltaket 

vurderes som nøytralt.  

Konsekvensen vurderes 

som nøytral.  
 

Naturmiljø Det er ikke registrert noen 

rødlistede arter. 

Bjørnmyrdammen er 

registrert som en viktig 

naturtype (rik 

kulturlandskapssjø).  

Verdien vurderes som 

middels. 

Utbygging her vil kunne 

forringe deler av 

kulturlandskapssjøen, og 

medfører arealtap av 

skog. Påvirkningen 

vurderes som middels 

negativ.  

Konsekvensen for 

naturverdier vurderes som 

middels negativ.   

 

Landskap Bjørnmyrdammen med 

omgivelser er et 
stemningsfullt skogs-

/myrområde med gode 

visuelle kvaliteter av lokal 

betydning. Området utgjør 

dessuten en del av 

horisontlinjen i åskammen 

sør for Kongsvinger 

byområde. Verdien 

vurderes som stor.  

Utbygging vil forringe 

landskapskvalitetene i 
området lokalt, og det er 

risiko for at bebyggelsen 

vil bryte den naturlige 

horisontlinjen i åskammen 

og gi uheldig 

silhuettvirkning. 

Påvirkningen vurderes 

som stor negativ.  

Konsekvensen for 

landskapsverdier vurderes 
som stor negativ.  
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Landbruk og 

ressurser  

Området består av ca. 8 

daa skog med høy bonitet, 

og 9 daa skog med 
middels bonitet. Isolert 

sett har teigen liten verdi, 

men må sees i 

sammenheng med 

omkringliggende skog. 

Utbygging ødelegger 

mulighetene for 

skogsdrift på det aktuelle 
arealet, og kan komplisere 

driften på omkringliggende 

areal. Påvirkningen 

vurderes som liten 

negativ.  

Forslaget vil kunne 

redusere mulighetene for 

å drive effektivt skogbruk i 
området pga arealbeslag, 

kanteffekter, ferdsel, m.v. 

Konsekvensen vurderes 

som liten negativ.  

 

Friluftsliv og 

nærmiljø 

(herunder barn 

og unges 

interesser) 

Området er et svært viktig 

friluftsområde, og fungerer 

som viktig nærturområde 

for beboerne i Lia og 

barnehagen. Stor verdi. 

Forslaget kan skape en 

uheldig barriere mot 

Bjønnmyrdammen, og 

forringe 

friluftsopplevelsen. Middels 

negativ påvirkning. 

Konsekvensen vurderes 

som middels negativ. Ved 

regulering må forbindelsen 

til marka og buffer rundt 

Bjønnmyrdammen 

ivaretas, slik at 
friluftskvalitetene i størst 

mulig grad bevares. 

 

Samfunn 
Samfunns-
sikkerhet 

Arealet ligger innenfor 
aktsomhetsområde for 

flom, og har flere 

flomveier. Det er registrert 

liten mulighet for marin 

leire. Gode – middels gode 

forutsetninger. 

Utbygging her antas å ha 
liten påvirkning på 

samfunnssikkerheten. 

Prosjektet må imidlertid 

tilpasses for å unngå 

flomutsatte områder.  

Flomfare og tilpasning av 
bebyggelse mtp flom bør 

avklares ved regulering. 

Konsekvensen for 

samfunnssikkerheten 

vurderes som liten 

negativ.  

 

Befolkningens 

helse 

Arealet har høy aktsomhet 

for radon, men er ikke 

støyutsatt og vurderes 

totalt sett å ha gode 

forutsetninger for 
befolkningens helse. 

Forslaget vil trolig ikke 

medføre støyplager for 

omkringliggende områder. 

Påvirkningen vurderes 

som nøytral.  

Radonsikring må ivaretas 

iht. TEK17. Dette sikres 

ved byggesaksbehandling, 

og er løsbart. 

Konsekvensen vurderes 
som nøytral. 

 

Teknisk 
infrastruktur og 

trafikk 

Adkomst og tilknytning til 
vann og avløp kan skje 

ved Bæreiavegen. 

Vannledning 110 mm, 

avløp 150 mm. Det er ikke 

overvannsledning i 

området. Det er begrenset 

dimensjon på ledningene, 

noe som gir begrenset 

kapasitet. Det må derfor 
gjennomføres kapasitets-

beregning for å avgjøre 

hvor mange boliger som 

kan forsynes uten at det 

må gjøres større 

investeringer på 

tilføringsnettet. Det er ikke 

fortau langs Bæreiaveien 

ned mot Utsiktsveien.  

Middels gode 
forutsetninger.  

Forslaget vil medføre noe 
økt trafikk langs 

Bæreiavegen. Adkomstvei 

må etableres, og det bør 

etableres fortau ned til 

Bæreiaveien 

(gang/sykkelvei vil nå blir 

etablert av Statens 

vegvesen opp mot 

Utsiktsveien). Det må 
etableres lokal 

overvannsløsning. 

Påvirkningen vurderes 

som liten negativ.  

Konsekvensen vedrørende 
teknisk infrastruktur og 

trafikk vurderes som liten 

negativ.  

 

Forslaget må sees i 

sammenheng med innspill 

om fritidsbebyggelse på 

Bæreia som også vil ha 

Bæreiavegen som 
adkomst.  

 

Attraktivitet Nærhet til badeplass og Bæreiavannet er en positiv ressurs. Arealet har gode 

solforhold. Kan bli et attraktivt boligområde.  
 

Forholdet til 

strategier for 

framtidig 

arealbruk  

Området er i dag jomfruelig terreng, uten noen etablert bebyggelsesstruktur som 

tilsier at videre utbygging i her er naturlig. Ligger utenfor den langsiktige 

byvekstgrensen sen. Det ligger relativt nært sentrum, men pga. stigningen fra 

sentrum er det sannsynlig at det likevel blir bilbasert. Vil i liten grad bygge opp under 

strategien om konsentrert utbyggingsmønster som muliggjør sykling og gåing 

Konsekvensen vurderes som middels negativ.  

 

Samlet vurdering og eventuelle alternativer 

Forslaget medfører byspredning i et område hvor det ikke er noen etablert bebyggelsesstruktur som tilsier 
at utbygging her er naturlig. Det ligger i grenseland av akseptabel gang- og sykkelavstand til sentrum, 
men vil sannsynligvis bli bilbasert pga. høydeforskjellen. Forslaget kan skape uheldig silhuettvirkning i 
åskammen sør for byområdet og har negative konsekvenser for natur og friluftsliv. Totalt sett har forslaget 
en del negative konsekvenser, og er i liten grad i tråd med strategien om et konsentrert 
utbyggingsmønster som muliggjør sykling og gåing til daglige gjøremål.  
 
Anbefaling: Anbefales ikke.  
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2.1.4 B497 Ryllikvegen                                                                B497 i plankartet 
Gnr/bnr: del av  
29/15, 29/23, 29/29, 29/387 

 

Arealstørrelse: ca. 30 daa 

 
Forslagsstiller: Bjørn Magne 
Eriksen, Terje Eriksen og Per 
Gunnar Gjermshus 

Beskrivelse av området: Ligger like sør for Kongsvinger by, i randsonen av tettstedsbebyggelsen i Lia. 
Består av dyrket mark, skog og boliger. Området er avsatt til LNF i gjeldende KPA, og regulert  til 
landbruksområde i reguleringsplan Lia II. Området ble i 1. gangsbehandling vurdert i en samlet 
konsekvensutredninge med området B46 og B47. Arealet som lå over kote 268, som er satt som grense 
mht siluetten, ble ikke tatt inn. Ligger utenfor den langsiktige byvekstgrensen.  
 
Beskrivelse av tiltaket: Arealet som formannskapet nå har vedtatt lagt inn er innspill fra to grunneiere.  
Det som det nå er kjørt konsekvensutredning på er det skraverte området i figuren under.   
 
Beskrivelse av 0-alternativet: Referansesituasjonen er videreføring av landbruk og LNF-formål. 

 
Tema Forutsetninger/verdi Påvirkning Konsekvens  

Miljø 
Forurensning Ikke registrert forurenset 

grunn. Antatt god tilstand. 

Forslaget medfører liten 

risiko for utslipp. 

Konsekvensene vurderes 

som nøytrale.  
 

Transportbehov 

og 

klimagassutslipp 

Området ligger ca. 1,5 km 

fra sentrum med en 

stigning fra sentrum fra 

120-160 m. Det er ca. 20 

min gange til Rådhus-

plassen, og noe kortere til 

togstasjonen. Bussrute B2 
har holdeplass like ved. I 

grenseland av hva som er 

ansett som 

gang/sykkelavstand til 

sentrum. 

Vil sannsynligvis bli 

bilbasert pga. 

høydeforskjelllen, men 

siden det dreier seg om 

eneboliger/ rekkehus blir 

omfanget uansett ikke 

veldig stort. Påvirkningen 
vurderes som nøytral.  

Forslaget vil ikke medføre 

vesentlig økt 

transportbehov eller 

klimagassutslipp. 

Konsekvensen vurderes 

som nøytral.  

 

Kulturminner Det er ikke registrert 

kulturminner i området. 

Omfanget av tiltaket 

vurderes som nøytralt. 

Konsekvensen vurderes 

som nøytral. 
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Naturmiljø Det er ikke registrert 

naturverdier i området.  

Tiltaket vil i liten grad 

påvirke naturmangfoldet.  

Konsekvensen vurderes 

som nøytral.  
 

Landskap Utredningsområdet utgjør 

en del av silhuetten/ 
horisontlinjen sett fra 

Kongsvinger sentrum og 

festningen, som er viktig 

for landskapsbildet i byen. 

Stor verdi. 

Utbygging i 

utredningsområdet vil 
bryte den naturlige 

horisontlinjen i åskammen 

og gi  

uheldig silhuettvirkning.  
 
Fra strandpromenaden, 

sett fra kote 148. Øvre del 

av dagens bebyggelse er 

markert.  

  
Påvirkningen vurderes 

som stor negativ.   

Konsekvensen av 

utbygging i 
utredningsområdet 

vurderes som stor.  

 

Landbruk og 

ressurser  

Området består av ca. 12 

daa fulldyrka jord og 11 

daa dyrkbar jord av god 

og svært god jordkvalitet.  

Området inkluderer også 

ca. 9 daa skog av høy 

bonitet og ca. 5 daa av 
middels bonitet. Stor 

verdi. 

Utbygging ødelegger 

mulighetene framtidig 

landbruksdrift på det 

aktuelle arealet. 

Påvirkningen vurderes 

som stor negativ. 

Forslaget ødelegger 

muligheten til å drive jord- 

og skogbruk på det 

aktuelle arealet. 

Konsekvensen av forslaget 

mht landbruk og ressurser 

vurderes som stor negativ.  

 

Friluftsliv og 

nærmiljø 

(herunder barn 

og unges 

interesser) 

Forslaget berører svært 

viktig friluftsområde. 

Området er registrert som 

svært viktig fordi det er et 

nærturområde med stier 

som forbinder 

boligområdet i Lia 

sammen med Holtberget 

og Bæreia. Stor verdi.  

Utbygging kan redusere 

tilgjengeligheten til marka, 

men det avhenger av 

hvordan prosjektet 

utformes. Så lenge 

forbindelseslinjer til 

tilstøtende friluftsområde 

ivaretas har forslaget lite 

negativ påvirkning.  

Konsekvensen vurderes 

som liten negativ. Ved ev. 

regulering må passasjer 

for turgåere mot marka 

ivaretas. 

 

Samfunn 
Samfunns-

sikkerhet 

Området ligger over marin 

grense og løsmassene er 

tykk morenejord. Det er 

registrert Liten mulighet 
for marin leire. Gode 

forutsetninger. 

Forslaget medfører økt 

andel harde flater, og det 

vil være viktig å ivareta 

gode overvannsløsninger. 
Påvirkningen vurderes 

likevel som nøytral. 

Tiltaket vil ikke å ha store 

konsekvenser for 

samfunnssikkerheten. 

Konsekvensen vurderes 
som nøytral.  

 

Befolkningens 

helse 

Området har høy 

aktsomhet for radon. 

Forutsetningene vurderes 

som gode.  

Forslaget innebærer et 

moderat antall boliger som 

antagelig ikke vil gi 

vesentlig økt trafikk-

/støybelastning for 

omkringliggende områder.  

Nøytral påvirkning.  

Konsekvensen vurderes 

som nøytral. Radonsikring 

må ivaretas iht. TEK17. 

 

Teknisk 

infrastruktur og 

trafikk 

Området ligger nær 

eksisterende bebyggelse, 

og har muligheter for 
vegadkomst. Nærmeste 

tilknytningspunkt for 

offentlig vann og avløp er 

15 m før krysset 

Ryllikvegen/Utsiktsvegen. 

Gode forutsetninger. 

Det må påregnes å 

etablere trykkøkning på 

vannet, men dette er 
naturlig en del av den 

offentlige vannforsyningen 

og inngår i GIVAS planer. 

Trafikalt sett vurderes 

forslaget å være 

uproblematisk.  

Konsekvensen vurderes 

som nøytral. 
 

Attraktivitet Området har gode solforhold, god mulighet for utsikt og gode muligheter for leke- og 
uteoppholdsarealer for barn og unge. God kobling til marka. Generelt gode 

forutsetninger. 

 

Forholdet til 

strategier for 

framtidig 

arealbruk  

Lligger utenfor den langsiktige byvekstgrensen. Kommer antagelig til å bli bilbasert, 

spesielt pga. stigningen fra sentrum. Vil bli det høyestliggende boligfeltet på 

Kongsvinger (kote 270-310). Ligger i grenseland av akseptabel gang- og 

sykkelavstand. 

 

Vil i liten grad bygge opp under strategien om fortetting og transformasjon sentralt, og 

forutsetningen om å legge til rette for økt bruk av sykkel og gange. Konsekvens 

vurderes som stor negativ. 
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Samlet vurdering og eventuelle alternativer 

Området har kvaliteter som utsikt, nærhet til natur og gode solforhold. Vil kunne gi attraktive 
eneboligtomter. 
 
Samtidig har forslaget store negative konsekvenser, særlig med tanke på silhuett, byvekstgrense og 
jordvern.  
 
Anbefaling: Legges inn i tråd med vedtak fra formannskapet sak 79/19 
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2.1.5 24 Holt 
Gnr/bnr: 28/10 Arealstørrelse: ca. 130 daa Forslagsstiller: Tore Magnar Holth 
Beskrivelse av området: Området ligger like sør for Kongsvinger by, i randsonen av 
tettstedsbebyggelsen på Rasta/Holt. Det er i dag en skogkledd ås, med svakt hellende terreng ned mot 
eksisterende boligområdene. Avsatt til LNF i gjeldende KPA. 
 
Beskrivelse av tiltaket: Boligformål. Fra forslagsstiller antydes det at det vil være rom for 50-60 
eneboliger. 
 
Beskrivelse av 0-alternativet: Referansesituasjonen er skogsareal og LNF-formål. 

 
Tema Forutsetninger/verdi Påvirkning Konsekvens  

Miljø 
Forurensning Ikke registrert forurenset 

grunn. Antatt god tilstand. 

Forslaget medfører liten 

risiko for utslipp. 

Konsekvensene vurderes 

som nøytrale.  
 

Transportbehov 

og 

klimagassutslipp 

Området ligger ca. 1 km 

fra stasjonen og 2 km fra 

rådhusplassen, med lite 

stigning. Det ligger 

innenfor/i randsonen av 

akseptabel g-/s-avstand 

fra sentrum samt 
Vennersberg barneskole. 

Nært holdeplass for 

bybuss. Forutsetningene 

vurderes som gode.  

Det antas at gange og 

sykkel vil være et reelt 

alternativ til bilkjøring, jf. 

mobilitetsanalysene. En 

del av transporten vil også 

tas med bil, men tiltaket 

vil ikke gi vesentlig økning 
i lengden på reisene 

sammenlignet med dagens 

utbyggingsmønster.  

Påvirkningen vurderes 

som nøytral. 

Konsekvensen av tiltaket 

vurderes som nøytral.  
 

Kulturminner Det er ikke registrert 

kulturminneverdier. 

Forslaget vil ikke påvirke 

kulturverdier. 

Konsekvensen vurderes 

som nøytral. 
 

Naturmiljø Det er ikke registrert 

naturverdier i området.  

Forslaget vil i liten grad 

påvirke naturmangfoldet, 

utover arealtapet av skog. 

Konsekvensen vurderes 

som nøytral til liten 

negativ.  

 

Landskap Området er en skogkledd 

åsside som grenser til 

småhusbebyggelse i øst. 

Området har noen visuelle 
kvaliteter, men utgjør 

antagelig ikke en del av 

horisontlinjen sør for 

byen. Noe–middels verdi.  

Forslaget vurderes ikke å 

ha noen vesentlig 

påvirkning på 

landskapsverdier. Det vil 
sannsynligvis ikke bryte 

den naturlige 

horisontlinjen/gi uheldig 

silhuettvirkning.  

Konsekvensen av tiltaket 

vurderes som nøytral.  
 

Landbruk og 

ressurser  

Området omfatter ca. 122 

daa skog av høy bonitet. 

Det er også ca. 8 daa 

dyrkbar jord i området. 

Verdien vurderes som 

middels.  

Utbygging ødelegger 

mulighetene for 

skogsdrift på det aktuelle 

arealet, og kan komplisere 

driften på omkringliggende 

Forslaget vil kunne 

redusere mulighetene for 

å drive effektivt skogbruk i 

området pga. arealbeslag, 

kanteffekter, blokkering av 

transportveier, m.v. 
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areal. Påvirkningen 

vurderes som stor negativ.  

Konsekvensen vurderes 

som middels negativ. Det 

må opprettholdes en 
transportkorridor for 

skogsdrifta fra Raavegen 

og oppover i terrenget.  

Friluftsliv og 

nærmiljø 

(herunder barn 

og unges 

interesser) 

Det er ikke registrert noen 

friluftsinteresser innenfor 

området. Foreslått område 

ligger tett opp mot andre 

boliger, og det kan antas 

at skogen blir brukt av 

naboeiendommene.  

Området vurderes til 
middels verdi. 

Nedbygging av skogsareal 

vil skape en større avstand 

fra eksisterende 

bebyggelse ut til skogen 

og friluftsområde.  

Påvirkningen vurderes 

som liten negativ.  

Konsekvensen mht 

friluftsliv og nærmiljø 

vurderes som liten 

negativ. Konsekvensen 

kan reduseres hvis man 

ivaretar korridorer for 

turgåere ut til 

skogsområdene i vest. 
 

 

Samfunn 
Samfunns-

sikkerhet 

Området ligger delvis 

under marin grense. Det 
er registrert liten mulighet 

for marin leire. Det er 

viktig å være oppmerksom 

på nærheten til et område 

med stor mulighet for 

marin leire nord og øst for 

området. Forutsetningene 

vurderes som gode – 

middels gode.  

Hvis det er kvikkleire i 

området kan 
kvikkleireskred utløses ved 

nedbør og høy belastning. 

Økt belasting og økt andel 

harde flater vil kunne øke 

risikoen i området, men 

utfordringene er antagelig 

løsbare. Middels negativ 

påvirkning.  

Grunnforhold må utredes 

på reguleringsplannivå.  
Konsekvensen vurderes 

som liten negativ.  

 

Befolkningens 

helse 

Arealet er ikke støyutsatt 

og det er gode muligheter 
for leke- og 

uteoppholdsarealer og 

fysisk aktivitet. Området 

krysses av en 

høyspentledning, og har 

høy og middels aktsomhet 

for radon. Forutsetningene 

vurderes som middels. 

Forslaget medfører noe 

økt biltrafikk og trafikkstøy 
som kan påvirke 

nærliggende områder med 

følsom arealbruk. Det 

innebærer også i seg selv 

følsom arealbruk mht 

radon og magnetfelt fra 

høyspentledninger. Liten 

negativ påvirkning.  

Radonsikring må ivaretas 

iht. TEK17. Magnetfelt og 
konsekvenser mht støy 

bør utredes på 

reguleringsplannivå. 

Konsekvensen vurderes 

som liten negativ.   

 

Teknisk 

infrastruktur og 

trafikk 

Området ligger nær 

eksisterende 

boligbebyggelse, og har 
gode muligheter for å få 

etablert vegadkomst. 

Nærmeste tilknytnings-

punkt til offentlig vann og 

avløp er i rundkjøring i 

Holtbergvegen. Det går en 

høyspentledning gjennom 

området som tiltaket er i 

konflikt med. Området 

vurderes derfor å ha 
middels gode 

forutsetninger.  

Det må muligens settes 

ned en trykkøker på 

vannforsyningen, avhengig 
av hvor høyt i området 

bebyggelsen blir liggende. 

Det må etableres lokal 

overvannsløsning.  

Trafikalt sett vurderes ikke 

forslaget alene å medføre 

store utfordringer, men 

trafikksikkerhetsmessige 

forhold og stigningsforhold 

må vurderes nærmere, se 
egen trafikkanalyse for 

Holt-området. 

Høyspentledning bør 

legges i bakken hvis hele 

området skal bebygges.  

Konsekvensen mht teknisk 

infrastruktur vurderes som 

liten negativ. Det er noen 
utfordringer knyttet til 

utbyggingen, men disse er 

løsbare.  

 

 

Attraktivitet Området har gode solforhold og god tilgang på friområder og lekearealer. Stille og 

rolig område. Arealet har normale kvaliteter og antas å kunne gi attraktive 

boligprosjekter. 

 

Forholdet til 

strategier for 

framtidig 

arealbruk  

Området ligger innenfor normalt akseptabel gang- og sykkelavstand til sentrum og 

Vennersberg skole, Ligger også godt koblet opp mot bybussen. Ny boligbebyggelse her 

antas derfor å bli mindre bilbasert enn andre aktuelle områder. Forslaget vil utvide 

eksisterende bebyggelsesstruktur, men vil allikevel bidra til å binde sammen området 
fra Lia via Puttara mot Holt. Blir derfor en fortetting av ytre struktur. Ligger innenfor 

den langsiktige byvekstgrensen. Konsekvensen vurderes som nøytral. 

 

Samlet vurdering og eventuelle alternativer 

Området har gode kvaliteter med gode solforhold og nærhet til sentrum og nærfriluftsområder. Har 
forutsetninger for å bli et attraktivt boligområde med variert boligsammensetning. Forslaget vil bygge opp 
under et utbyggingsmønster som muliggjør sykling og gåing til daglige gjøremål. I sum veier dette tyngre 
enn de negative konsekvensene for bl.a. skogressurser. Av disse grunnene anbefales forslaget. For å 
begrense negative konsekvenser bør det sikres en transportkorridor for skogsdrifta oppover i terrenget, og 
passasjer for turgåere. Grunnforhold, magnetfelt og støykonsekvenser bør undersøkes nærmere ved 
regulering. 
 
Anbefaling: Anbefales. 
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2.1.6 22 Langerudberget 
Gnr/bnr: 26/10 Arealstørrelse: ca. 35 daa Forslagsstiller: Per Ola Bergersen 
Beskrivelse av området: Området ligger sørøst for Kongsvinger by, i nærheten av tettstedsbebyggelsen 
på Vennersberg. Arealet er i dag delvis skogkledd og delvis bart fjell, og er i gjeldende KPA avsatt til LNF. 
Et lite areal er regulert til friluftsområde i en tilgrensende plan.  
 
Beskrivelse av tiltaket: Boligutbygging. 
 
Beskrivelse av 0-alternativet: Videreføring av skogsarealer og LNF-formål. 

 
Tema Forutsetninger/verdi Påvirkning Konsekvens  

Miljø 
Forurensning Ikke registrert forurenset 

grunn. Antatt god tilstand. 

Forslaget medfører liten 

risiko for utslipp. 

Konsekvensene vurderes 

som nøytrale.  
 

Transportbehov 

og 

klimagassutslipp 

Området ligger ca. 3,5 km 

fra sentrum, med en 

stigning på ca. 70 m. Det 

ligger utenfor normalt 

akseptert gang- og 

sykkelavstand fra 

Rådhusplassen og 

togstasjonen, men i 

gangavstand til matbutikk 
og Vennersberg skole. 

Bussrute B1 har 

holdeplass like ved. 

Middels forutsetninger.  

Beboere vil sannsynligvis 

velge bil framfor 

sykkel/gange. Samtidig 

medfører ikke tiltaket 

vesentlig økning i lengden 

på reisene sammenlignet 

med dagens 

utbyggingsmønster. 

Påvirkningen vurderes 
som liten negativ. 

Forslaget vil medføre økt 

transportbehov og 

klimagassutslipp. 

Konsekvensen vurderes 

som liten negativ.   

 

Kulturminner Det er ikke registrert noen 

kulturminneverdier.  

Forslaget vil ikke påvirke 

kulturminneverdier. 

Konsekvensen vurderes 

som nøytral. 
 

Naturmiljø Det er ikke registrert noen 

naturverdier av betydning.  

Forslaget vil i liten grad 

påvirke naturmangfoldet, 

utover arealtapet av skog. 

Konsekvensen vurderes 

som nøytral til liten 

negativ. 

 

Landskap Området ligger i et terreng 

som skråner mot øst, mot 

Vingersjøen. Området 

utgjør antagelig en del av 

silhuetten med skogkledde 
åskammer sett fra andre 

siden av Vingersjøen. 

Dagens silhuett er ikke 

forstyrret med 

bebyggelse. Verdien settes 

av den grunn til middels.  

Tiltaket vil kunne gi 

fjernvirkninger fra andre 

siden av innsjøen, men 

påvirkningen på 

landskapsverdier vil 
variere basert på antall 

boenheter, høyder og 

farge-/materialbruk. 

Påvirkningen vurderes 

som middels negativ. 

Konsekvensen av tiltaket 

vurderes som middels 

negativ. 

 

Landbruk og 

ressurser  

Området omfatter ca. 6 

daa skog av høy bonitet 

Forslaget ødelegger 

mulighetene for 

Forslaget vil kunne 

redusere mulighetene for 
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og ca. 5 daa av middels 

bonitet. Verdien av teigen 

isolert sett vurderes som 
liten, men tilgrensende 

skogsarealer mot sør har 

stor verdi.  

skogsdrift på det aktuelle 

arealet, og kan komplisere 

driften på omkringliggende 
areal. Påvirkningen anses 

som liten negativ.  

å drive effektivt skogbruk i 

området pga. arealbeslag, 

kanteffekter, ferdsel, 
blokkering av 

transportveier, m.v. 

Konsekvensen vurderes 

som liten negativ.  

Friluftsliv og 

nærmiljø 

(herunder barn 

og unges 

interesser) 

Det er ikke registrert 

friluftsinteresser innenfor 

selve utredningsområdet. 

Verdien her vurderes som 

liten. Skjønningsengvegen 

og arealene vest for denne 

er imidlertid registrert som 
svært viktig friluftsområde 

fordi det fungerer som 

nærturområde for 

beboerne på Vennersberg. 

Så lenge forbindelseslinjer 

til tilstøtende 

friluftsområde blir i 

varetatt er det lite/ingen 

negative konsekvenser for 

friluftslivet. Påvirkningen 

vurderes som nøytral til 
liten negativ. 

Konsekvensen for 

friluftsliv og nærmiljø 

vurderes som liten 

negativ. Forbindelse til 

nærturområdet i 

umiddelbar nærhet må 

ivaretas. Hvis dette gjøres 
vil det være en kvalitet for 

ev. nye boliger her. 

 

Samfunn 
Samfunns-

sikkerhet 

Det er registrert flere 

flomveier innenfor 

området. Området ligger 

under marin grense, men 

muligheten for marin leire 

er stort sett fraværende. 

Forutsetningene vurderes 

som relativt gode. 

Tiltaket vil kunne føre til 

noe økte problemer med 

overvann for deler av 

området og for veien 

nedenfor, pga. noe økt 

andel harde overflater.  

Påvirkningen vurderes 

likevel som nøytral.  

Konsekvensen vurderes 

som nøytral.  
 

Befolkningens 

helse 

Området er ikke 

støyutsatt, det er moderat 
til lav aktsomhet for radon 

og det er god tilgang på 

utearealer. Arealet har 

gode forutsetninger. 

Tiltaket antas ikke å ha 

vesentlig negative 
konsekvenser for 

nærliggende områder men 

det avhenger av antall 

boliger som tillates.  

Konsekvensene vurderes 

som nøytrale.  
 

Teknisk 

infrastruktur og 

trafikk 

Det er ikke offentlig vann 

og avløp til området på 

nedsiden av Tiurvegen. 

Det er mulighet for 

tilknytting i 

Heggebærvegen 24 eller 

ved Nypevegen. Avløp må 
pumpes. Per i dag ligger 

området noe løsrevet fra 

eksisterende 

tettstedsbebyggelse og 

det er ikke vegadkomst 

fram til området, men det 

antas ikke å være 

problematisk å opparbeide 

dette. Middels gode 

forutsetninger. 

Dersom det blir høy 

utnyttelse av hele området 

må det påregnes å legge 

vannledninger av større 

dimensjon langs Tiurvegen 

tilbake til Bringbærvegen 

13. Forslaget må sees i 
sammenheng med 

pågående regulering av 

Nedre Langerud. 

Konsekvensen mht teknisk 

infrastruktur vurderes som 

liten negativ. Det er noen 

utfordringer knyttet til 

utbyggingen, men disse er 

løsbare.  

 

 

Attraktivitet Området har antagelig noe mulighet for utsikt og god tilgang på utearealer. I deler av 
området er det mindre gode solforhold. God kobling til marka. Arealet har stort sett 

normale kvaliteter, men solforholdene trekker noe ned. Vurderes som nøytralt. 

 

Forholdet til 

strategier for 

framtidig 

arealbruk  

Området er jomfruelig terreng og ligger perifert i byen. Det kommer antagelig til å bli 

bilbasert. Vil i liten grad bygge opp under strategien om fortetting og målsetting om å 

øke andelen som sykler og går.  Konsekvensen vurderes som negativ. 

 

 

Samlet vurdering og eventuelle alternativer 

Området bygger ikke opp under målet om et konsentrert utbyggingsmønster som muliggjør sykling og 
gåing til daglige gjøremål. Området har normale kvaliteter, men peker seg ikke ut som spesielt attraktivt 

sammenlignet med andre relevante arealer. Delen av området med bart fjell vurderes som bedre egnet til 
ev. boligutvikling enn den skogkledde delen, og her vil solforholdene også være bedre. Totalt sett har 
forslaget likevel overvekt av negative konsekvenser, og er i liten grad i tråd med Kongsvingers strategier 
for arealbruk. 
 
Anbefaling: Anbefales ikke. 
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2.1.7 29 Søndre Sæter 
Gnr/bnr: 54/2, 54/5 og 54/12 

 
Arealstørrelse: ca. 550 daa  

 
Forslagsstiller: Rolv Werner Erichsen 
og Jon Gerhard Guttormsen 

Beskrivelse av området: Området ligger langs Fv210 ved Glåmlia, mellom Kongsvinger sentrum og 
politihøgskolens skolesenter. Består i dag av skog og jordbruksareal. Avsatt til LNF-formål i gjeldende KPA.  
 
Beskrivelse av tiltaket: Det foreslås å bygge boliger i tun-form (140 – 150 boliger). Det er sendt inn 
skisser til kommunen i 2012, som viser mulig plassering av ny bebyggelse og adkomstveier.  
 
Beskrivelse av 0-alternativet: Referansesituasjonen er videreføring av landbruk og LNF-formål. 

 
Tema Tilstand/verdi Påvirkning Konsekvens  

Miljø 
Forurensning Registrert forurenset 

grunn øst i utrednings-

området (Sæter fyllplass, 

kommunalt deponi). 

Påvirkningsgrad er 

beskrevet som Akseptabel 

forurensning med dagens 
areal- og resipientbruk. 

Høyeste tilstandsklasse 

ikke satt. Tilstand 

vurderes som middels ut 

fra et føre-var-prinsipp. 

Det østligste tunet er i 

direkte berøring med 

forurenset grunn. Øvrige 

tun ser ut til å ligge 

oppstrøms for dette. Det 

er usikkert om nye boliger 

vil bli påvirket av den 
gamle fyllplassen, men 

siden det er snakk om 

følsom arealbruk vurderes 

påvirkningen som negativ 

ut fra et føre-var-prinsipp. 

Konsekvensen er usikker, 

men vurderes som middels 

negativ ut fra et føre-var-

prinsipp. Hvis forslaget 

imøtekommes må 

grunnforurensning og ev. 

behov for tiltak utredes i 
reguleringsplanfase. 

 

Transportbehov 

og 

klimagassutslipp 

Området ligger ca. 2–2,8 

km fra sentrum avhengig 

av hvilken rute man velger 

med en stigning på ca. 70 

m. Det ligger utenfor 

normalt akseptert G-/S-
avstand fra Rådhusplassen 

og togstasjonen. Bussrute 

B2 har holdeplass i 

nærheten. Middels 

forutsetninger. 

Beboere vil sannsynligvis 

velge bil framfor 

sykkel/gange. Samtidig 

medfører ikke tiltaket 

vesentlig økning i lengden 

på reisene sammenlignet 
med dagens 

utbyggingsmønster. 

Påvirkningen vurderes 

som liten negativ. 

Forslaget vil medføre økt 

transportbehov og 

klimagassutslipp. 

Konsekvensen vurderes 

som liten negativ.   

 

Kulturminner Det er registrert et 

automatisk fredet 

kulturminne (fangstgrop) 

og fem SEFRAK-registrerte 

bygg (gul trekant) i 

utredningsområdet. 
Middels verdi. 

Basert på innsendte 

skisser antas fangstgropa 

å gå tapt, mens SEFRAK-

byggene ikke blir berørt. 

Middels negativ 

påvirkning.  

Konsekvensene for 

Kulturminner vurderes 

som middels negative. Det 

må søkes om dispensasjon 

etter kml § 8 4. ledd for 

det fredete kulturminnet. 

 

Naturmiljø Det er ikke registrert 

naturverdier i området.  

Forslaget vil i liten grad 
påvirke naturmangfoldet. 

Konsekvensen vurderes 
som nøytral.  

 

Landskap Området er et nokså flatt 

og åpent jordbruks-

landskap, med Glomma i 

øst, skogsområder i vest 

og Tråstadberget med 

festningen godt synlig i 

sør. Landskapet har 

Forslaget innebærer at 

byen spres i jordbruks-

landskapet nord for 

festningen. Det vil kunne 

forringe noe av 

sammenhengen i 

landskapet og gi uheldig 

Konsekvensen mht 

landskap vurderes som 

middels negativ. 
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vesentlig tidsdybde og 

gode visuelle kvaliteter. 

Stor verdi. 

fjernvirkning, sett fra bl.a. 

Rv2 og Fv210. Middels 

negativ påvirkning. 

Landbruk og 
ressurser  

Området omfatter ca. 156 
daa fulldyrka jord som 

stort sett er av svært god 

jordkvalitet, 35 daa 

dyrkbar jord, 35 daa 

innmarksbeite og 29 daa 

skog av høy bonitet. Det 

er også registrert 

malmressurser. Verdien 

vurderes som stor. 

Iht. innsendte skisser vil 
mye av den fulldyrka/ 

dyrkbare jorde bli bevart, 

men en del vil også bli 

bygget ned. Utbygging vil 

kunne komplisere driften 

på omkringliggende jord- 

og skogbruksareal. 

Omfanget vurderes som 

stort negativt. 

Forslaget ødelegger 
pågående og framtidig 

utnyttelse av areal 

med svært verdifull dyrka 

jord. Konsekvensen 

vurderes som stor negativ. 

 

Friluftsliv og 

nærmiljø 
(herunder barn 

og unges 

interesser) 

Området er registrert som 

svært viktig frilufts-
område. Viktig 

utfartsområde med 

skiløyper vinterstid og 

turområde sommerstid. 

Nærturområde for 

Øvrebyen/Glåmlia. Stor 

verdi. 

Tunene kommer i konflikt 

med korridoren ut i 
marka. Ferdsel fra 

boligområdet til marka må 

ivaretas. Trolig er 

eksisterende veger og 

selve skiløypetraseen de 

viktigste elementene. 

Liten negativ påvirkning. 

Hvis ferdselskorridorene 

(skiløype, stinett og veg) 
ivaretas, har forslaget 

antagelig ikke vesentlig 

negative konsekvenser. 

Konsekvensen mht. 

friluftsliv og nærmiljø 

vurderes som liten 

negativ. 

 

Samfunn 
Samfunns-

sikkerhet 

Deler av arealet på 

østsiden av Fv210 ligger i 

flomsone for 100-, 200- 

og 500-årsflom. Det er 

registrert flere flomveier i 

utredningsområdet, samt 
to bekker. Store deler av 

området er under marin 

grense og det er stedvis 

stor mulighet for marin 

leire. Forutsetningene 

vurderes som middels. 

Tiltaket vil kunne føre til 

noe økte problemer med 

overvann på grunn av økt 

andel harde overflater. 

Med intensivering av 

menneskelig virksomhet i 
området, øker også 

sannsynligheten for, og 

konsekvensene ved, et ev. 

kvikkleireskred. Forslagets 

påvirkning anses som 

middels negativ. 

Det er usikkert om det 

finnes kvikkleire i 

området. Konsekvensen er 

usikker, men vurderes 

som middels negativ.  

Grunnforhold og flomfare 
må utredes på 

reguleringsplannivå.  

Konsekvensen vurderes 

som middels negativ. 

 

Befolkningens 

helse 

Arealene nærmest Fv210 

er støyutsatt (rød og gul 

støysone), og det går 

høyspentledninger 

gjennom området. 
Området har stort sett 

moderat til lav 

aktsomhetsgrad for radon. 

Forutsetningene vurderes 

som middels gode.  

Forslaget innebærer 

etablering av ny 

støyfølsom bebyggelse.  

Området ligger utenfor 

Kongsvinger byområde og 
vil antagelig ikke gi 

vesentlig økt trafikk-

/støybelastning til 

sjenanse for omgivelsene. 

Liten negativ påvirkning. 

Liten negativ konsekvens. 

Magnetfelt og 

konsekvenser mht støy 

bør utredes. Radonsikring 

må ivaretas iht. TEK17. 
Støyutfordringene kan i 

antagelig løses ved å 

trekke bebyggelsen vekk 

fra støyutsatte områder og 

ev. gjøre tiltak i bygg. 

 

Teknisk 

infrastruktur og 

trafikk 

Området er stort, løsning 

for VA må utarbeides når 

det foreligger flere 

detaljer. Det er i dag 

offentlig vann og avløp til 

boligfelt i Glåmlia, og 
tilknytning til dette nettet 

bør være mulig. Det antas 

å være gode muligheter 

for vegadkomst. Det går 

høyspentledninger 

gjennom området. 

Forutsetningene vurderes 

som gode – middels gode.  

Trafikalt sett antas ikke 

forslaget å medføre 

problemer. I skisser 

oversendt til kommunen er 

det skissert 

adkomstløsninger med 
rundkjøring i krysset 

Vollgata x Vestre 

Solørveg, som antagelig er 

fornuftige løsninger. 

Høyspentledningene må 

hensyntas, og ev. legges i 

bakken hvis store deler av 

området skal bebygges. 

Konsekvensen mht teknisk 

infrastruktur vurderes som 

liten negativ, primært pga 

mulig konflikt med 

høyspentledninger. 

Utfordringene i området er 
antagelig løsbare.  

 

 

Attraktivitet God tilgang på friområder, positivt med nærhet til Glomma. Stort sett gode solforhold, 

bortsett fra på de vestligste tunene. God kobling til marka. Forslaget vil antagelig gi 

attraktive og gjennomførbare boligprosjekter. 

 

Forholdet til 

strategier for 
framtidig 

arealbruk  

Området er stort sett jomfruelig terreng og dyrka mark, og ligger perifert i byen. Det 

kommer antagelig til å bli bilbasert, pga. avstanden og stigningen fra sentrum.  
Forslaget legger opp til en svært lite arealeffektiv utbygging, og medfører byspredning 

istedenfor kompakt byutvikling. Det vil ikke bidra til å nå målet om å snu 

trafikkhierarkiet. Det er heller ikke i tråd med strategi for forvaltning av LNF-områder, 

jf. kommuneplanens samfunnsdel. Konsekvensen vurderes som negativ.   

 

Samlet vurdering og eventuelle alternativer 

Forslaget medfører byspredning i et område hvor det ikke er noen etablert bebyggelsesstruktur som tilsier 
at videre utbygging er naturlig. Området har flere kvaliteter, som gode solforhold, nærhet til Glomma, 

byen og naturen, som vil kunne gi attraktive boliger. Samtidig har forslaget betydelige negative 
konsekvenser, blant annet mtp. nedbygging av matjord. I deler av området er det fare for dårlige 
grunnforhold, grunnforurensning og flomfare. Totalt sett har forslaget en del negative konsekvenser, og er 
i liten grad i tråd med Kongsvingers strategier for arealbruk.  
Anbefaling: Anbefales ikke. 
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2.1.8 33 Glåmstad 
Gnr/bnr: 54/28 og 54/98 Arealstørrelse: ca. 43 daa  Forslagsstiller: Atle Berger Martin 

Beskrivelse av området: Området ligger langs Fv210 ved Glåmstad, like nord for Kongsvinger sentrum. 
Det består i dag av jordbruks- og skogsarealer med noe boligbebyggelse, og er regulert til jord- og 
skogbruk samt friluftsområde i reguleringsplan Glomstad 54/28 m/fl.   
 
Beskrivelse av tiltaket: Det foreslås at området bebygges med eneboligbebyggelse. 
 
Beskrivelse av 0-alternativet: Referansesituasjonen er videreføring av landbruk og LNF-formål. 

 
Tema Tilstand/verdi Påvirkning Konsekvens  

Miljø 
Forurensning Det er registrert 

forurenset grunn nord i 

utredningsområdet (Sæter 

fyllplass, kommunalt 

deponi). Påvirkningsgrad 

er beskrevet som 

Akseptabel forurensning 
med dagens areal- og 

resipientbruk. Høyeste 

tilstandsklasse er ikke 

satt. Tilstanden vurderes 

som middels ut fra et føre-

var-prinsipp. 

Nordlig del av 

utredningsområdet er i 

berøring med registrert 

forurenset grunn. Sydlige 

deler ser ut til å ligge 

oppstrøms for dette. Det 

er usikkert om ny 
boligbebyggelse vil bli 

påvirket av den gamle 

fyllplassen, men siden det 

er snakk om følsom 

arealbruk vurderes 

påvirkningen som negativ 

ut fra et føre-var-prinsipp. 

Konsekvensen er usikker, 

men vurderes som 

middels negativ ut fra et 

føre-var-prinsipp. Hvis 

forslaget imøtekommes 

må grunnforurensning og 

ev. behov for tiltak 
utredes i 

reguleringsplanfase. 

 

Transportbehov 

og 

klimagassutslipp 

Området ligger ca. 2 km 

fra sentrum, fra ca. kote 

150-175.  Det ligger i 

grenseland for normalt 
akseptert sykkelavstand 

fra Rådhusplassen. Det 

ligger gunstig til ift. 

Strandpromenaden og 

gang/sykkelvei inn mot 

sentrum. Bussrute B2 har 

holdeplass i nærheten. 

Middels forutsetninger. 

Beboere vil normalt velge 

bil framfor sykkel/gange. 

Samtidig medfører ikke 

tiltaket vesentlig økning i 
lengden på reisene 

sammenlignet med dagens 

utbyggingsmønster.  

Påvirkningen vurderes 

som liten negativ. 

Forslaget vil trolig medføre 

noe økt transportbehov og 

klimagassutslipp. 

Konsekvensen vurderes 
som liten negativ.   

 

Kulturminner Det er ikke registret 

kulturminner innenfor 

utredningsområdene. Det 
sørlige området ligger tett 

på forterrenget til 

festningen, mot sør, som 

er fredet. Se vurdering 

under Landskap. 

Ingen direkte påvirkning.  

Nøytral påvirkning, se 

også vurdering under 
Landskap 

Konsekvensen settes til 

nøytral, se også vurdering 

under Landskap 

 
 

Naturmiljø Det sørlige feltet ligger 

tilstøtende mot 

kulturlandskapet 

tilhørende Glomma-

vassdraget, men det er 

Forslaget vil ha liten 

innvirkning på verdifullt 

naturmangfold. 

Konsekvensen settes til 

nøytral. 
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ikke registrert vesentlige 

naturverdier.  

Landskap Landskapet er ikke 

klassifisert som et 
kulturlandskap (A, B, C), 

men fungerer som et 

viktig kulturlandskap, 

særlig for de som går 

Strandpromenaden. 

Området har en todelt 

karakter, med skog opp 

mot vegen og dyrkbar 

mark på elvesletta, ned 

mot Glomma. 

Fra Kongsvinger by, på 

vestsiden, nordover langs 
Glomma er det i dag et 

byskille når man kjører inn 

i Festningens forterreng. 

Her møter boligfeltene 

kulturlandskapet. Det er 

denne grensen som nå 

kan bli endret. 

Påvirkningen settes til 

middels negativ.   

Konsekvensen vurderes til 

middels negativ pga. 
festningens forterreng og 

Glommavassdraget. 

 

 

Landbruk og 
ressurser  

Utredningsområdet 
omfatter 6 daa fulldyrka 

jord av svært god 

jordkvalitet, 23 daa 

dyrkbar jord og 26 daa 

skog av høy bonitet. 

Verdien vurderes som 

stor.  

Delen av området som 
ligger på svært god 

jordkvalitet er uheldig å 

bygge ut. Påvirkningen 

vurderes som stor negativ. 

Utbygging av 

skogsområde anses som 

liten negativ påvirkning.  

Forslagets påvirkning som 
helhet anses som stor 

negativ. 

 

Friluftsliv og 

nærmiljø 

(herunder barn 

og unges 
interesser) 

Området har attraktive 

friluftsmuligheter tett på. 

Lysløype, tennisanlegg, 

badestrand og 
strandpromenaden. 

Tilgrensende til 

festningens eiendom og 

turstier. Stor verdi. 

Påvirkningen anses som 

nøytral 

Konsekvensen vurderes 

som nøytral. 
 

Samfunn 
Samfunns-

sikkerhet 

Muligheten for marin leire 

er liten i hoveddelen av 

området, men også noe 

ligger innenfor område 

med stor mulighet for 

marin leire. Arealet ligger 

over 200 års flom. 

Påvirkning anses som liten 

negativ. 

Konsekvensen anses som 

liten negativ. Mulighet for 

marin leire må undersøkes 

og ev. tiltak iverksettes. 

 

Befolkningens 

helse 

Nesten halvparten av 

området i nord ligger 

innenfor gul støysone (dB 

55-65). Arealet har 
moderat til lav aktsomhet 

for radon. Forutsetningene 

vurderes som middels 

gode. 

Forslaget innebærer 

etablering av ny 

støyfølsom bebyggelse.  

Området ligger utenfor 
Kongsvinger byområde og 

vil antagelig ikke gi 

vesentlig økt trafikk-

/støybelastning til 

sjenanse for omgivelsene. 

Liten negativ påvirkning.  

Konsekvensen vurderes 

som liten negativ. For å 

tilfredsstille støykravet vil 

området i nord måtte 
støyskjermes. Dette vil 

hindre støy, men fjerne 

utsikt og åpenhet 

vestover. 

 

Teknisk 

infrastruktur og 

trafikk 

Området vil ha avkjøringer 

fra Vestre Solør veg. En 

høyspentledning krysser 

Glomma i dette området. 

Trafikalt sett antas ikke 

forslaget å medføre 

problemer, selv om 

dagens vei er noe bratt. 

Sikkerhetssone til 
høyspentledning må 

ivaretas.  

Konsekvensen anses som 

lite negativ. 
 

Attraktivitet Området har mange kvaliteter: tett på vann, strand, strandpromenaden og mulighet til 

å komme seg til Kongsvinger sentrum uten å forsere mange høydemetre. God kobling 

til marka. Området har imidlertid ikke gode solforhold. Har mindre gode solforhold på 

ettermiddag og kveld sammenlignet med andre arealer i og nær Kongsvinger. Av den 

grunn vurderes området som mindre attraktivt.  

 

Forholdet til 

strategier for 

framtidig 

arealbruk  

Området er stort sett jomfruelig terreng og dyrka eller dyrkbar mark, og ligger ikke i 

et område som er naturlig å fortette. Det ligger utenfor den langsiktige 

byvekstgrensen, i grenseland for akseptabel sykkelavstand til sentrum. Forslaget 

legger opp til en lite arealeffektiv utbygging og medfører byspredning istedenfor 

kompakt byutvikling. Konsekvensen sett mot K2050 vurderes som negativ. Forslaget 
er heller ikke i tråd med strategi for forvaltning av LNF-områder, jf. kommuneplanens 

samfunnsdel. 

 

Samlet vurdering og eventuelle alternativer 

Forslaget medfører byspredning i et område hvor det ikke er noen etablert bebyggelsesstruktur som tilsier 
at videre utbygging er naturlig (naturområdet i forlengelse av Skansesletta fra sør og Glommavassraget 
fra nord). Det har negativ konsekvens mht. jordressurser. Området har flere kvaliteter, med nærhet til 
Glomma, Gråsand og strandpromenaden som de fremste, men har ikke gode solforhold sammenlignet med 
andre arealer i og nær byen til at det kan forsvares å bygge ned så viktige LNF verdier. Forslaget er i liten 
grad i tråd med Kongsvingers strategier for arealbruk og vurderes heller ikke som tilstrekkelig attraktivt til 
å kunne anbefales. 
Anbefaling: Anbefales ikke. 
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2.1.9 37 Skytebanen 
Gnr/bnr:  
51/29, 51/57, 51/68, 51/69, 52/8, 
52/28, 54/2, 54/18, 54/15, 54/16 

Arealstørrelse: 76 daa 

 
Forslagsstiller: Rådmannen 

Beskrivelse av området: Området ligger vest for festningen og øst for Vardåsen og Skriverskogen. 
Terrenget stiger mot nord-vest. Området er i dag avsatt i kommuneplanen som Annet byggeområde (27 
daa) og benyttes som skytebane. Det resterende området er avsatt til LNF (49 daa).  
 
Beskrivelse av tiltaket: Utbygging av eneboliger. Tomannsboliger, rekkehus, enebolig i kjede og 
townhouse kan vurderes.  
 
Beskrivelse av 0-alternativet: Skytterbane som i dag. 

 
Tema Tilstand/verdi Påvirkning Konsekvens  

Miljø 
Forurensning Det er ikke registrert 

forurensning i området, 

men det må påregnes 

forurensede masser fra 

ammunisjon. 

Forutsetningen vurderes 
som liten negativ. 

Siden det er snakk om 

følsom arealbruk vurderes 

påvirkningen som middels 

negativ ut fra et føre-var-

prinsipp.  

Det må tas prøver for å 

avklare forurensingsgrad 

og tiltak. Konsekvensen 

kan være at massene må 

kjøres til godkjent deponi. 

Vurderes til liten negativ.  

 

Transportbehov 
og 

klimagassutslipp 

Området ligger relativt 
nært sentrum, ca. 1,5 km 

fra Rådhusplassen når det 

gjelder korteste 

sykkelavstand. 

Høydeforskjellen er ca. 50 

meter. Sammenlignet med 

andre aktuelle områder for 

eneboliger anses 

beliggenheten som gunstig 
mht gange og sykkel.  

Ligger i randsonen av hva 
som aksepteres som 

gang- og sykkelavstand.  

Hvis man velger bil vil 

transportbehovet være 

mindre sammenlignet med 

andre nye boligområder.  

Vurderes som liten 

negativ.  

Arealet er sentrumsnært 
sammenlignet med andre 

aktuelle områder, og 

kommer relativt bra ut 

med hensyn til 

transportbehov og 

klimagassutslipp.  

 

Konsekvensen vurderes 

som liten negativ.   

 

Kulturminner Det er ikke registrert 
kulturminner. Tilstøtende 

til forterrenget til 

festningen som er fredet. I 

dag er adkomsten til 

området gjennom 

Øvrebyen, som er et unikt 

kulturhistorisk miljø.  

Påvirkningen vurderes 
som liten negativ. 

Alternative adkomster til 

området enn gjennom 

Øvrebyen bør utredes.  

Konsekvensen for 
kulturminnene vurderes 

som liten negativ.  

Områdene nærmest 

forterreget til frestningen 

bør få en arealbruk 

tilpasset fredet område.  

 

Naturmiljø Det er ikke registrert 

naturverdier i området. 

Forslaget vil i liten grad 

påvirke naturmangfoldet, 

utover arealtapet av skog. 

Konsekvensen vurderes 

som nøytral til liten 

negativ. 

 

Landskap Ligger i en dal mellom 

Vardåsen og festningen. 

Området er skrånede mot 

Påvirkning på 

landskapsbildet anses som 

nøytral. Terrenget har en 

Konsekvensen for 

landskapsverdier vurderes 

som nøytral. Det vil bli 
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sør-øst. Området stiger 

ca. 25 høydemeter. Flott 

nærutsikt mot festningen. 
Holtberget er 

fjernutsikt/horisont.  

helning som muliggjør 

veier og tomter til å 

tilpasse seg dagens 
terreng uten store fyllinger 

og skjæringer.  

bevart vegetasjon øst og 

vest for området. 

Prosjektet blir lite 
eksponert. 

 

Landbruk og 

ressurser  

Skogen er en blanding av 

høy bonitet, middels 

bonitet og uproduktiv 

skog. Middels bonitet 

utgjør den største delen. 

Ingen andre ressurser er 

registrert. 

Forslaget medfører 

arealbeslag i nevnte skog.  

Vurderes som liten 

negativ. 
 

Friluftsliv og 

nærmiljø 

(herunder barn 
og unges 

interesser) 

Området har stor verdi 

som et startpunkt for 

tursti og langrennsløyper. 
Skogsområdet fungerer 

som et nær-skogs-

område.  

 

Viktig forutsetning at 

turløypene blir en sentral 

del i videre planarbeid. 
Prosjektet kan ha negativ 

innvirkning hvis det ikke 

blir gjort riktig.  

Konsekvensen vurderes 

som middels negativ. Ved 

regulering må 
forbindelseslinjer for 

ferdsel og nødvendig 

buffer ivaretas, slik at 

friluftskvalitetene bevares. 

 

Samfunn 
Samfunns-

sikkerhet 

Det går to flomveier 

gjennom området. Den 

største ligger i områdets 

ytterkant. I deler av 

området er det registrert 

stor mulighet for marin 

leire. Forutsetningene 

vurderes likevel som 

relativt gode.   

Utbygging her antas å ha 

liten påvirkning på 

samfunnssikkerheten, ved 

at man utfører riktige 

tiltak, herunder gode 

overvannsløsninger.  

Grunnforhold må utredes 

på reguleringsplannivå.  

Konsekvensen vurderes 

liten negativ. 

 

Befolkningens 

helse 

Moderat til lav aktsomhet 

for radon. Forutsetningene 
vurderes som gode. God 

tilgjengelighet på 

turvei/skiløype. Nærhet til 

populære friområder. 

Forslaget medfører at støy 

fra dagens arealbruk 
(skytebane) fjernes. 

Forslaget vil ikke medføre 

nye støyplager for 

omkringliggende områder.  

Påvirkningen vurderes 

som positiv. 

Konsekvensen vurderes 

som positiv. 
 

Teknisk 

infrastruktur og 

trafikk 

Det er flere mulige 

adkomstveger inn i 

området. Flere muligheter 

til påkobling av vann og 

avløp. 

Forslaget vil medføre økt 

trafikk i området, men 

trafikken kan deles 

gjennom ulike 

adkomstveier. Avkjøring 
fra Vardåsvegen og O. A 

Hexums veg bør utredes.  

Konsekvensen vedrørende 

teknisk infrastruktur og 

trafikk vurderes som liten 

negativ. 

 

Attraktivitet Området har en del unike kvaliteter, spesielt med tanke på nærhet til festningen og 

Øvrebyen. God kobling til marka. Tilfredsstillende men ikke optimale forhold når det 

gjelder kveldssol. Utsyn mot sør. Forslaget antas å kunne gi attraktive boligprosjekter. 

 

Forholdet til 

strategier for 

framtidig 

arealbruk  

Området ligger relativt sentrumsnært med en avstand som gjør det akseptabelt å 

sykle og gå. Forslaget vil utvide eksisterende bebyggelsesstruktur, men vil binde 

sammen bebyggelsen i Skriverskogen mot Øvrebyen. Blir derfor en fortetting av ytre 

struktur. Konsekvensen vurderes som nøytral.  

 

Samlet vurdering og eventuelle alternativer 

Området har gode kvaliteter og en nærhet til sentrum og nærfriluftsområder. Ligger nært til Festningen og 
Øvrebyen som er unike nasjonalt. Har forutsetninger for å bli et attraktivt boligområde. Forslaget vil bygge 
opp under et utbyggingsmønster som muliggjør sykling og gange til daglige gjøremål. Den viktigste 
faktoren for å få gjennomført prosjektet er nedleggelse av eksisterende skytebane. Nedleggelse/flytting av 
skytebanen vil også redusere støyulempene for de etablerte boligområdene i nærområdet.   
 
Anbefaling: Anbefales.  
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2.1.10 B20 Kristian Walbys veg (Asylmottaket) 

Gnr/bnr: 50/61 og 17 Arealstørrelse: 4,5 
daa 

Forslagsstiller: Nordisk Handel as  

Beskrivelse av området: Området ligger på Langeland ved Glomma/Promenaden. I vest ligger industri-/ 
handelsområdet på Langeland. Tomta har tidligere vært asylmottak, som nå har opphørt. Nordisk Handel 
AS eier tomta og det omkringliggende området. Området er regulert til friområde med hensynssone 
flomfare, og kombinert formål forretning/kontor/offentlig (BYA 60 %).  
 
Beskrivelse av tiltaket: Det foreslås å bygge boliger i området. Forslagsstiller beskriver at det er aktuelt 
med 36 – 72 boenheter ved 3 etg.-bygg, og 48 – 96 leiligheter ved 4 etg.-bygg, avhengig av utforming. 
Eksisterende bygg må bygges om, og samtidig er det ønskelig å bygge ut med flere leilighetsbygg. 
 
Beskrivelse av 0-alternativet: Videreføring av dagens bruk og formål. 

 

 
Tema Forutsetninger/verdi Påvirkning Konsekvens 

 

Miljø 
Forurensning Registrert forurenset 

grunn ca. 200 m unna 

(metallvareproduksjon, 

NGM produkter AS). Det 

er grunn til å tro at tomta 

kan være forurenset. 

Tilstanden antas å være 
middels. 

Siden det er snakk om 

følsom arealbruk vurderes 

påvirkningen som negativ 

ut fra et føre-var-prinsipp. 

Konsekvensen er usikker, 

men vurderes som middels 

negativ ut fra et føre-var-

prinsipp. Hvis forslaget 

imøtekommes må 

grunnforurensning og ev. 

behov for tiltak utredes i 
reguleringsplanfase. 

 

Transportbehov 
og 

klimagassutslipp 

Området ligger ca. 2 km 
fra sentrum, med lite 

stigning. Ligger innenfor 

akseptabel g-/s-avstand 

fra Rådhusplassen, 

sykehuset og Langeland 

barneskole. Bussrute B1 

har holdeplass i nærheten. 

Gode forutsetninger. 

Det antas at gange og 
sykkel vil være et reelt 

alternativ til bilkjøring, jf. 

mobilitetsanalysene. En 

del av transporten vil også 

tas med bil, men tiltaket 

vil ikke gi vesentlig økning 

i lengden på reisene 

sammenlignet med dagens 

gj.snitt. Påvirkningen 
vurderes som nøytral. 

Konsekvensen av tiltaket 
vurderes som nøytral.  

 

Kulturminner Det er ikke registrert 
kulturminner i området.   

Tiltakets påvirkning 
vurderes som nøytral.  

Konsekvensen vurderes 
som nøytral.  
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Naturmiljø Det er ikke registrert 

viktige naturtyper etc.  

Forslaget vil i liten grad 

påvirke naturmangfold. 

Konsekvensen vurderes 

som nøytral.  
 

Landskap Arealet er relativt åpent og 

flatt, og ligger eksponert 
mot Glomma. Verdien 

vurderes som middels. 

Bebyggelsen vil kunne bli 

synlig bl.a. fra E16 og fra 
jernbanen.   

Konsekvensen mht 

landskap vurderes som 
liten negativ.  

 

Landbruk og 

ressurser  

Registrert 3 daa fulldyrka 

jord, men jorda drives 

ikke per tiden. Arealet 

ligger inneklemt mellom 

bybebyggelse og Glomma 

og har liten/ingen verdi. 

Forslaget vil i liten grad 

påvirke 

landbruksinteresser. 

Konsekvensen mht. 

landbruk og ressurser 

vurderes som nøytral.  

 

Friluftsliv og 

nærmiljø 

(herunder barn 

og unges 

interesser) 

Deler av arealet er 

regulert til friområde og 

ligger ved promenaden 

langs Glomma. Det er 

registrert som viktig 
område for lek og 

rekreasjon. Etter at 

asylmottaket ble fraflyttet 

har det imidlertid vært lite 

i bruk. Det finnes en liten 

sandvollyballbane i 

området. Arealet vurderes 

å ha noe verdi for 

nærmiljø.  

Utbygging vil kunne 

beslaglegge deler av et 

bynært leke-

/rekreasjonsområde, og vil 

kunne redusere 
opplevelseskvalitetene 

knyttet til promenaden. 

Påvirkningen vurderes 

som middels negativ. 

Konsekvensen mht 

friluftsliv og nærmiljø 

vurderes som liten 

negativ. Bebyggelsen bør 

trekkes så langt vekk fra 
promenaden som mulig, 

og det bør istandsettes et 

areal til lek og rekreasjon i 

etter utbygging. 

 

Samfunn 
Samfunns-

sikkerhet 

Arealet er flomutsatt 

(ligger i flomsone for 100-, 

200- og 500-årsflom) og 

det er registrert stor og 
svært stor mulighet for 

marin leire. 

Forutsetningene vurderes 

som nokså dårlige. 

Det er utfordringer knyttet 

til flomsituasjon og risiko 

for marin leire i området. 

Tiltak her vil kunne 
påvirke risikoen i området. 

Boligbygging vil kreve 

løsninger for flom og 

overvann. Middels negativ 

påvirkning. 

Konsekvensen vurderes 

som middels negativ. 

Grunnforhold og flomfare 

må utredes på 
reguleringsplannivå, iht. 

NVEs veileder Sikkerhet 

mot kvikkleireskred og 

retningslinje Flaum- og 

skredfare i arealplanar. 

 

Befolkningens 

helse 

Arealet er ikke støyutsatt 

og har moderat til lav 

aktsomhet for radon. 

Forutsetningene vurderes 

som gode. 

Tiltaket antas ikke å ha 

negative konsekvenser for 

nærliggende områder. 

Omfanget av tiltaket 

vurderes som nøytralt.  

Konsekvensene vurderes 

som nøytrale.  
 

Teknisk 

infrastruktur og 
trafikk 

Området ligger sentralt i 

Kongsvinger, i nær 
tilknytning til eksisterende 

bebyggelse og 

infrastruktur.  

Det er mulighet for 

tilkobling til vann og avløp 
i nærheten av området. 

Kotehøyde på bebyggelse 

vil avgjøre om avløp må 

pumpes inn til offentlig 

ledning. 

Området ligger nær 

eksisterende infrastruktur. 
Konsekvensen av tiltaket 

vurderes som nøytral.  

 

Attraktivitet Arealet har gode solforhold, nærhet til Glomma og mulighet for utsikt over elva.  

Forslaget vil antagelig gi attraktive og gjennomførbare boligprosjekt. 
 

Forholdet til 

strategier for 

framtidig 

arealbruk  

Området ligger sentralt i Kongsvinger i gang- og sykkelavstand fra Rådhusplassen, 

barneskole og sykehus. Området ligger slik til at gange og sykkel er et reelt alternativ 

til bilkjøring. Forslaget innebærer kompakt byutvikling, og kan bidra til økt byliv og at 

trafikkhierarkiet snus. Forslaget vurderes å være i tråd med kommunens strategier for 

framtidig arealbruk.   

 

Samlet vurdering og eventuelle alternativer 

Forslaget har ingen store negative konsekvenser, og er i tråd med strategier for framtidig arealbruk. 
Grunnforurensning, grunnforhold og flomfare må imidlertid utredes nærmere på reguleringsplannivå iht. 
gjeldende lovverk og veiledere, og nødvendige avbøtende tiltak må gjøres. Arealet ligger relativt sentralt i 
byområdet og nær Glomma. God estetisk utforming av prosjektet mht. høyder, materialbruk, 
uteoppholdsareal, m.v. vil derfor være viktig av hensyn til nær- og fjernvirkning. Det blir viktig å sikre en 
god nok avstand til Strandpromenaden.  
 
Anbefaling: Anbefales. 
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2.1.11 36 Solbakken 
Gnr/bnr: 50/1, 50/2 og 50/21 Arealstørrelse:  80 daa Forslagsstiller: Rådmannen 

Beskrivelse av området: Boligområdet ”Solbakken” er en forlengelse av boligfeltet Gullbekkbakken. 
Innkjøring med bil fra Oslovegen til Vangen. Hoveddelen av boligområdet ligger på en slette mellom to 
brattere skråninger. Området er i dag avsatt til boligformål og LNF, og det er sett på en justering av det 
området som allerede ligger inne i kommuneplanen. Området er i dag skogbevokst og fungerer som 
friluftslivsområde/nærområde/gjennomfartsområde.   
 
Beskrivelse av tiltaket: Det foreslås at området bebygges med eneboliger på store tomter. 
Byggeområdet foreslås endret etter informasjon om ras og prinsipper fra Kongsvinger 2050. Det justerte 
forslaget henvender seg i større grad til Skriverskogen og ikke Oppset.  som tidligere. Dette muliggjør en 
kobling med gang - og sykkelvei til Skriverskogen. Dette ligger som en forutsetning for igangsetting av 
prosjektet.  
 
Beskrivelse av 0-alternativet: Området vil trolig ikke bli utbygd og dermed videreføres dagens bruk.  

 
Tema Forutsetninger/verdi Påvirkning Konsekvens 

 

Miljø 
Forurensning Det er ikke registrert 

forurensning i området. 

Forslaget medfører liten 

risiko for utslipp. 

Konsekvensen vurderes 

som nøytral. 
 

Transportbehov 

og 

klimagassutslipp 

Området ligger i overkant 

av 2 km fra 

Rådhusplassen, med en 

stigning på ca. 110 m. 

Med bil er det 4 km. Det 

ligger utenfor normalt 

akseptert G/S-avstand fra 
Rådhusplassen og 

togstasjonen. Det er en 

forutsetning for at 

prosjektet skal realiseres 

at G/S-veg kobles til 

Toresheimvegen. 

Bussforbindelsen er god. 

En utbygging av G/S-veg 

vestover vil også bidra til 

å bedre forbindelsen mot 
sentrum for eksisterende 

boligområder vest for 

Solbakken. 

Beboere vil sannsynligvis 

velge bil framfor buss, 

sykkel/gange. Samtidig 

medfører ikke tiltaket 

vesentlig økning i lengden 

på reisene sammenlignet 

med dagens 
utbyggingsmønster. 

Påvirkningen vurderes 

som liten negativ. 

Forslaget vil trolig medføre 

noe økt transportbehov og 

klimagassutslipp. 

Konsekvensen vurderes 

som liten negativ.   

 

Kulturminner Det er ikke registrert 

kulturminner i området, 

men det ligger som en del 

av unnarennet og sletta til 

Gullbekkåsen hoppbakke 

der det er arrangert to NM 

(-36 og -54).  

Omfanget av tiltaket 

vurderes som nøytralt. 

Konsekvensen vurderes 

som nøytral. 
 

Naturmiljø Det er ikke registrert 

viktige naturverdier i selve 

utredningsområdet, men  
like nord for 

Forslaget medfører 

arealbeslag i et 

skogsområde. Omfanget 

Konsekvensen vurderes 

som liten negativ. 
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utredningsområdet ligger 

en lokalitet med Sørvendte 

berg og rasmarker (verdi 
lokalt viktig/C).  

av tiltaket vurderes som 

liten negativ. 

Landskap Her er det en topografi 

som man ikke finner andre 

steder i Kongsvinger by. 

Bratte skråninger nord og 

sør for området (mer enn 

45 grader). Terrenget 

heller mot sør, og noe mot 

vest. Området ligger høyt 

med gode utsikts- og 

solforhold. Særegen kolle 
sør-vest i planområdet bør 

utvikles som fellesområde.   

Hovedtrekkene i 

landskapet vil bestå. I alle 

boligprosjekter bør man 

tilstrebe minst mulig 

terrenginnggrep. 

Påvirkningen settes til 

liten negativ.  

Konsekvensen vurderes 

som liten negativ. 

Hovedtrekkene i 

landskpsbildet vil bestå.  

 

Landbruk og 

ressurser  

Hoveddelen av området 

ligger i område av skog 

med høy bonitet. Deler av 

området, som ikke skal 

utbygges pga skredfare 

har rik bakkevegetasjon 

med nøkkelbiotoper. 

Hindrer fremtidig 

skogsdrift. Påvirkningen 

anses som liten negativ.  

Konsekvensen vurderes 

som liten negativ. 

Området ligger nært til 

byen og bør vurderes ut 

fra andre forhold enn 

skogsdrift.  

 

Friluftsliv og 

nærmiljø 

(herunder barn 
og unges 

interesser) 

Området er ikke registrert 

som ”viktig” for friluftsliv 

men blir brukt som et 
lokalt nærområde både for 

beboere på Vangen og i 

Skriverskogen, og skogen 

har fine 

opplevelseskvaliteter. Det 

går tursti igjennom, på 

oversiden og på nedsiden 

av området.  

Opplevelseskvalitetene i 

selve området blir 

redusert, men området vil 
få en G/S-forbindelse til 

Skriverskoen, som vil øke 

tilgjengeligheten fra 

Skriverskogen og ut i 

skogen. Forbindelses-

linjene vestover blir 

forbedret. Området sør og 

øst for boligområdet vil bli 

liggende som 

grønnstruktur. Totalt sett 
positiv påvirkning.  

Konsekvensen vurderes 

som positiv ut i fra økt 

tilgjengelighet og enklere 
tilgang til det som er 

ansett som marka/skogen.  

 

Samfunn 
Samfunns-

sikkerhet 

Nordre del av 

utredningsområdet inngår 
i skredfaresone. Det er 

utarbeidet en skredrapport 

og tiltak må utføres i 

henhold til dette.  

Gjelder både blokker og 

snø. Mulighet for marin 

leire er liten og stort sett 

fraværende. Dårlige 

forutsetninger. 

Under forutsetning av at 

skredtiltak blir utført antas 
utbyggingen å ha liten 

påvirkning på 

samfunnssikkerheten. 

Konsekvensen for 

samfunnssikkerheten 
vurderes som liten 

negativ. 

 

Befolkningens 

helse 

Arealet har høy aktsomhet 

for radon. Ingen andre 
negative forhold. 

Nøytral påvirkning, da 

tiltak for dette er velkjent.  

Radonsikring må ivaretas 

iht. TEK17. Dette sikres 
ved byggesaksbehandling, 

og er løsbart.  

 

Teknisk 

infrastruktur og 

trafikk 

Boligområdet 

Gullbekkbakken er 

dimensjonert for at 

Solbakken skal bli bygd ut 

med hensyn på 

infrastuktur og trafikk.  

Påvirkning er liten og 

allerede tilrettelagt  

Konsekvensen vurderes 

som nøytral. 
 

Attraktivitet Meget gode sol- og utsiktforhold. Blir sett på som særdeles attraktive tomter.  

Attraktive tomter.  
 

Forholdet til 

strategier for 

framtidig 

arealbruk  

Forslaget er en justering av det området som ligger inne i eksisterende kommuneplan, 

og vil bidra til en bedre kobling mot Øvre Vangen og Skriverskogen. Kravet om 

gang/sykkelveg vil bidra til å styrke områdets kobling mot sentrum, og øke muligheten 

for å sykle og gå. Vil også bidra til at områdene vest for Solbakken får en bedre 
kobling til sentrum. Vil knytte sammen bebyggelsesstrukturen fra Bogeråsen mot 

Skriverskogen. Bidrar på den måten til fortetting av ytre struktur. Ligger i grenseland 

for akseptabel gang/sykkelavstand. Konsekvens settes til nøytral.  

 

Samlet vurdering og eventuelle alternativer 

Området vurderes som et attraktivt boligområde der det er mulig å tilrettelegge for eneboligtomter relativt 
nært på sentrum.  Ligger høyt med særdeles gode solforhold og nærhet til fine turområder. Blir liggende 
nærmere Skriverskogen enn Vangen, selv om biladkomst blir fra Vangen. Tilrettelagt infrastruktur. Må 
legges inn en forutsetning om at g/s-vegen med kobling mkot Skriverskogen opparbeides samtidig som 
utvikling av området.  
 
Anbefaling: Anbefales.  
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2.1.12 13 Galterudvegen 
Gnr/bnr: 37/20 Arealstørrelse: ca. 30 daa 

(eiendommen er ca. 60 daa) 
Forslagsstiller: Anna og 
Oddbjørn Mellem 

Beskrivelse av området: Området ligger på Galterud, ca. 7 km øst for Kongsvinger sentrum. Både 
utredningsområdet og omgivelsene er landbruksareal med noe småhusbebyggelse, som er avsatt til LNF-
område med spredt boligbebyggelse i gjeldende KPA.  
 
Beskrivelse av tiltaket: Forslagsstiller ønsker å regulere området til boligformål, hovedsakelig i området 
som i dag er skogkledd. 
 
Beskrivelse av 0-alternativet: Referansesituasjonen er landbruksareal med skog og boliger.  

 
Tema Forutsetninger/verdi Påvirkning Konsekvens  

Miljø 
Forurensning Ikke registrert forurenset 

grunn. Antatt god tilstand. 

Forslaget medfører liten 

risiko for utslipp. 

Konsekvensene vurderes 

som nøytrale.  

 

Transportbehov 

og 

klimagassutslipp 

Området ligger ikke i 

gang- eller sykkelavstand 

til sentrum eller andre 

tettsteder. 
Forutsetningene vurderes 

som dårlige.  

Forslagsstiller foreslår 

imidlertid kun 10–15 

boligtomter, så omfanget 

er ikke veldig stort. 
Påvirkningen vurderes 

som middels negativ.  

Forslaget vil medføre noe 

økt transportbehov og 

klimagassutslipp. 

Konsekvensen vurderes 
som middels negativ.  

 

Kulturminner Det er ikke registrert 

kulturminner i området.  

Tiltaket vil ikke påvirke 

kulturminneverdier.  

Konsekvensen settes til 

nøytral.  

 

Naturmiljø Det er ikke registrert 

viktige naturtyper etc. 

Forslaget vil ikke påvirke 

verdifullt naturmangfold.  

Konsekvensen vurderes 

som nøytral.  

 

Landskap Området ligger mellom 

Glomma i nord og større 

skogsarealer i sør. I stor 

skala er landskapet nokså 

flatt og åpent, og består 

av store kornåkrer 

oppbrutt av skogteiger, 

vann og åkerholmer. 
Området har gode visuelle 

kvaliteter, og verdien 

vurderes som middels. 

Området er flatt og 

utbygging vil kunne gi 

uheldig fjernvirkning, 

spesielt om man fjerner 

mye av skogen. Omfanget 

av fjernvirkningen vil 

variere basert på tiltakets 

volum og materialbruk. 
Påvirkningen vurderes 

som liten negativ. 

Konsekvensen vurderes 

som liten negativ.  

 

Landbruk og 

ressurser  

Utredningsområdet 

omfatter ca. 18 daa 

fulldyrka jord hvorav 

mesteparten er av svært 

god jordkvalitet, samt 30 

daa dyrkbar jord og 30 

Utbygging vil medføre 

arealbeslag på skogen i 

området. Jordressursene 

vil antagelig bli mindre 

påvirket, men forslaget 

kan komplisere driften av 

Konsekvensen mht. 

landbruk og ressurser 

vurderes som middels 

negativ, forutsatt at den 

fulldyrka jorda ikke 

berøres.  

 



 

 

  

 

34/119 

daa skog av høy bonitet. 

Verdien vurderes som 

stor.   

jorda selv om den ikke blir 

direkte nedbygd. 

Påvirkningen vurderes 
som middels negativ.  

Friluftsliv og 

nærmiljø 

(herunder barn 

og unges 

interesser) 

Det er ikke kartlagt noen 

spesielle verdier i 

området. 

Forslaget vil ikke påvirke 

nærmiljø eller friluftsliv i 

området negativt. 

Konsekvensen mht 

friluftsliv og nærmiljø 

vurderes som nøytral. 

 

Samfunn 
Samfunns-

sikkerhet 

Store deler av arealet er 

under marin grense. Det 

er registrert stor mulighet 

for marin leire. Arealet 

ligger i aktsomhetsområde 

for flom. Forutsetningene 

vurderes som middels.  

Utbygging av arealet med 

harde flater kan gi økte 

problemer for overvann. 

Påvirkningen tiltaket gir 

vurderes som liten 

negativ.  

Tiltak vil trolig kreve 

grunnundersøkelser og 

utredning av flomfare. 

Konsekvensen vurderes 

som liten negativ.  

 

Befolkningens 

helse 

Arealene nærmest 

Galterudvegen ligger i gul 

støysone. Deler av 
området har høy 

aktsomhetsgrad for radon. 

Området har gode - 

middels forutsetninger for 

befolkningens helse.  

Forslaget medfører 

etablering av støyfølsom 

bebyggelse. Tiltaket i seg 
selv vil trolig ikke ha 

negative konsekvenser for 

annen støyfølsom 

bebyggelse.  

Påvirkningen vurderes 

som liten negativ.  

Konsekvensen vurderes 

som liten negativ.  

 

Teknisk 

infrastruktur og 

trafikk 

Det er ikke opparbeidet 

veg inn i området i dag. 

Adkomst kan skje fra 

sideveg til Galterudvegen, 

som i dag en grusveg. 
Nærmeste tilknytnings-

punkt til offentlig VA er 

ved Skyrud sykehjem. Det 

er ca. 420 meter i luftlinje 

til ledning med 

tilstrekkelig kapasitet. 

Forutsetningene vurderes 

som gode – middels.  

Det må utarbeides en plan 

for tilføring av vann og 

avløp, og opparbeides veg, 

VA og strømforsyning til 

ny bebyggelse. Området 
ligger nær eksisterende 

infrastruktur, så dette 

antas ikke å være spesielt 

problematisk.    

Konsekvensen vurderes 

som nøytral.  

 

Attraktivitet Området ligger i relativt flatt terreng, er sørvestvendt og har gode solforhold. 

Tilgangen til utearealer og er god, og det er antagelig mulighet for utsikt. Arealet har 

normale kvaliteter og antas å kunne gi attraktive boligprosjekter. 

 

Forholdet til 
strategier for 

framtidig 

arealbruk  

Tiltaket ligger 7 km unna Kongsvinger sentrum, og det er lang vei til de fleste 
servicetilbud og arbeidsplasser. Vil bli en satellitt som i stor grad vil bidra til 

bilavhengighet. Konsekvensen vurderes som negativ.  

 

Samlet vurdering og eventuelle alternativer 

Forslaget vil antagelig kunne gi attraktive eneboligtomter, men vil bli en satellitt som vil bidra til 
bilavhengighet. Området ligger utenfor gang- og sykkelavstand til byen, og vil generere økt 
transportbehov og biltrafikk. Området har usikre grunnforhold som kan utgjøre en risiko. Større tiltak i 
området kan ha noe landskapsmessige konsekvenser.  
 
Anbefaling: Forslaget anbefales ikke. 
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2.1.13 25 Sigernessjøen 
Gnr/bnr: 19/3 Arealstørrelse: ca. 30 daa Forslagsstiller: Rikard Johansen og Robina Rinden 

Beskrivelse av området: Området er i dag avsatt til LNF, og består av skogs- og landbruksområder. 
Eiendommen ligger nær Sigernessjøen ca. 12 km sør for Kongsvinger sentrum. I landbruksforvaltningens 
arkiv ligger flere søknader om utbygging, bl.a. avslag på en hytte ut mot sjøen (1995) og samtykke til 3 
boligtomter (1987). Tomtene er ikke fradelt og samtykket har gått ut på dato. 
 
Beskrivelse av tiltaket: Forslagsstiller ønsker å regulere deler av tomt til eneboliger (3 – 4 boliger) eller 
hytter. I denne vurderingen er det primært tatt utgangspunkt i boligbebyggelse.  
 
Beskrivelse av 0-alternativet: Referansesituasjonen er skog- og jordbrukslandskap.  

 
Tema Forutsetninger/verdi Påvirkning Konsekvens  

Miljø 
Forurensning Ikke registrert forurenset 

grunn. Antatt god tilstand. 

Forslaget medfører liten 

risiko for utslipp. 

Konsekvensene vurderes 

som nøytrale.  
 

Transportbehov 

og 

klimagassutslipp 

Området ligger ca. 12 km 

fra Kongsvinger sentrum, 

og dermed utenfor g-/s-

avstand fra sentrale deler 

av kommunen. Det ligger 

heller ikke nær noe annet 

tettsted. Forutsetningene 

vurderes som dårlige.  

Forslaget innebærer kun 

etablering av 3-4 

eneboliger eller hytter.  

Siden omfanget er svært 

lite vil det ikke medføre 

vesentlig transportbehov. 

Påvirkningen vurderes 

som liten negativ.  

Bolig- eller 

fritidsbebyggelse her vil 

kunne generere et større 

transportbehov til 

servicefunksjoner enn 

andre aktuelle arealer. Pga 

lite omfang begrenses 

imidlertid konsekvensen til 
liten negativ.  

 

Kulturminner Det er ikke registrert 
kulturminner i området.  

Forslaget vil i liten grad 
påvirke kulturminner.  

Konsekvensen vurderes 
som nøytral.  

 

Naturmiljø Det er ikke registrert 

vesentlige naturverdier, 

men området er et 

ubebygd skogsområde i 

vannkanten og vurderes å 

ha noe verdi. 

Forslaget vil medføre 

arealbeslag og oppsplitting 

av et skogsområde i 

vannkanten. Påvirkningen 

vurderes som liten 

negativt. 

Konsekvensen av forslaget 

mht naturverdier vurderes 

som liten negativ. 

 

Landskap Området ligger langs 

Sigernessjøen og er synlig 

fra Rv2. Området har gode 

visuelle kvaliteter. Verdien 

vurderes som middels.  

Utbygging vil medføre noe 

inngrep i landskapet og 

kan medføre negativ 

fjernvirkning over sjøen. 

Påvirkning vurderes som 
liten negativ.  

Konsekvensen vurderes 

som liten negativ. 

Hensynet til landskapet 

bør sikres gjennom 

regulering.  

 

Landbruk og 
ressurser  

Arealet består av ca. 11 
daa med dyrkbar jord, og 

29 daa med skog av høy 

bonitet. Deler av 

skogsområdene er 

registrert som uproduktiv. 

Utbygging medfører 
arealbeslag på produktiv 

skog og dyrkbar jord, og 

ødelegger mulighetene for 

landbruksvirksomhet på 

arealet. Påvirkningen 

Forslaget ødelegger 
muligheten til å drive 

landbruk på det aktuelle 

arealet, og kan komplisere 

driften av omkringliggende 

areal. Konsekvensen 
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Verdien vurderes som 

middels.  

vurderes som middels 

negativ.  

vurderes som middels 

negativ. 

Friluftsliv og 

nærmiljø 
(herunder barn 

og unges 

interesser) 

Sigernessjøen med en 

buffer på 50 
meter/avskjæring mot 

Børslungvegen er 

registrert som viktig 

friluftsområde, 

hovedsakelig på grunn av 

muligheten for friluftsliv 

på sjøen, men også 

muligheten for å legge til 

land med båt/ferdsel i 

vannkanten. Verdien 
vurderes som stor. 

Det er bygget noen hytter 

i området, det er derfor 
ikke uberørt fra før. Noe 

utbygging vil ikke svekke 

friluftskvaliteten og 

nærmiljøet vesentlig. 

Påvirkningen vurderes 

som liten negativ.  

Konsekvensen vurderes 

som liten negativ. Det bør 
vurderes tiltak for å 

bevare tilgjengeligheten 

for allmennheten langs 

sjøen.  

 

 

Samfunn 
Samfunns-

sikkerhet 

Området ligger innenfor 

aktsomhetsområde for 
flom og det er registrert 

flere flomveier. Deler av 

området ligger under 

marin grense, men 

muligheten for kvikkleire 

er registrert som liten. 

Forutsetningene vurderes 

som gode – middels.  

Forslaget vurderes å ha 

liten påvirkning på 
samfunnssikkerheten. 

Prosjektet må tilpasses 

slik at ev. flomutsatte 

områder unngås. 

Konsekvensen for 

samfunnssikkerheten 
vurderes som liten 

negativ. Flomfare og 

grunnforhold må utredes i 

reguleringsplanfase, og 

bebyggelsen må legges 

utenom flomutsatte 

områder.   

 

Befolkningens 

helse 

Deler av arealet ligger 

innenfor gul støysone fra 

Rv2, som går på andre 
siden av Sigernessjøen. 

Området har moderat til 

lav aktsomhet for radon. 

Forutsetningene vurderes 

som middels.  

Forslaget medfører 

støyfølsom arealbruk. 

Siden deler av området 
ligger innenfor gul 

støysone, vil forslaget 

kunne påvirke 

befolkningens helse noe. 

Det vil trolig ikke medføre 

støyplage for annen 

støyfølsom bebyggelse.  

Konsekvensen mht 

befolkningens helse 

vurderes som liten 
negativ. Støy bør utredes 

nærmere ved ev. 

regulering.  

 

Teknisk 

infrastruktur og 

trafikk 

Det er ikke offentlig vann- 

og avløpsanlegg i 

området. Adkomst til 

området skjer ved 
avkjøring fra Rv2 

Arkovegen via 

Børslungveien. 

Forutsetningene vurderes 

som middels – dårlige.  

Dersom området skal 

bygges ut, må det lages 

lokal privat løsning for 

vann– og avløp. 
Adkomstveg fra 

Børslungveien må trolig 

etableres.  

Konsekvensen vedrørende 

teknisk infrastruktur 

vurderes som liten 

negativ. 

 

Attraktivitet Nærheten til Sigernessjøen gir gode kvaliteter. Arealet ligger imidlertid østvendt, som 

gir mindre gode solforhold kveldstid. Nærheten til sjøen er en kvalitet, men utover 

dette vurderes ikke arealet som spesielt attraktivt, iallfall ikke til boligformål.  

 

Forholdet til 

strategier for 

framtidig 

arealbruk  

Området ligger ca. 12 km sør for Kongsvinger sentrum, og ligger heller ikke i 

tilknytning til noe annet lokalsenter. Det er langt til skole, barnehage og servicetilbud.  

Utbygging her vil bli bilbasert, og vil ikke bidra til å bygge oppunder eksisterende 

sosial og teknisk infrastruktur. Området ligger utenfor områdene hvor Kongsvinger 

kommune ønsker boligvekst i tilknytning til byen. Tiltaket er ikke i tråd med 
kommunens målsettinger for boligutvikling. Hytter vil ha noe andre konsekvenser for 

arealbruk og transportbehov, men også for dette formålet vurderes konsekvensen som 

negativ.  

 

Samlet vurdering og eventuelle alternativer 

Området ligger langt utenfor gang- og sykkelavstand til Kongsvinger sentrum og ligger ikke i tilknytning til 
noe tettsted. Forslaget er i liten grad i tråd med arealstrategiene i kommuneplanens samfunnsdel. Det har 
også noe negative konsekvenser mht. jord- og skogressurser. Hvis forslaget imøtekommes bør det utredes 
for flomfare, støy og landskapsmessige hensyn ved regulering. Fritidsbebyggelse vil trolig ha noe andre 
forutsetninger og konsekvenser enn boligbebyggelse, men omdisponering til dette formålet vurderes heller 
ikke å være i tråd med overordnede føringer. 
 
Anbefaling: Forslaget anbefales ikke. 
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2.1.14 11 Bossemoen  
Gnr/bnr: 116/6, 116/49, 
116/50, 114/85 

Arealstørrelse: ca. 12 daa 

 
Forslagsstiller: Roald Odd 
Bibow 

Beskrivelse av området: Området ligger i tettstedet Roverud, langs en sideelv til Glomma (Roverudåa), 
og er i gjeldende KPA avsatt til LNF. Dagens arealbruk er fulldyrka jord og skog. Deler av arealet er 
bebygd med driftsbygninger og boliger.   
 
Beskrivelse av tiltaket: Forslagsstiller ønsker å sette av arealet til boligformål og fradele boligtomter. 
Det legges opp til en utnyttingsgrad på 50-70 %.  
 
Beskrivelse av 0-alternativet: Referansesituasjonen er landbruk og LNF-formål.  

 
Tema Forutsetninger/verdi Påvirkning Konsekvens  

Miljø 
Forurensning Ikke registrert forurenset 

grunn. Antatt god tilstand. 

Forslaget medfører liten 

risiko for utslipp. 

Konsekvensene vurderes 

som nøytrale.  

 

Transportbehov 

og 

klimagassutslipp 

Området ligger i tettstedet 

Roverud med gangavstand 

til skole og matbutikk, 

men det ligger ca. 10 km 

unna Kongsvinger 

sentrum. Middels gode 

forutsetninger. 

Bygging av boliger her vil 

generere mer biltrafikk. 

Alle reiser utenom korte 

dagligreiser til skole og 

butikk vil trolig bli foretatt 

med bil. Liten – middels 

negativ påvirkning 

Forslaget vil medføre noe 

økt transportbehov og 

klimagassutslipp. 

Konsekvensen vurderes 

som liten – middels 

negativ.  

 

Kulturminner Det er ikke registrert 

kulturminneverdier. 

Tiltakets påvirkning 

vurderes som nøytral.  

Konsekvensen vurderes 

som nøytral.  

 

Naturmiljø Deler av området nær 

sideelva til Glomma er 
registrert som en svært 

viktig naturtype. Dette 

gjelder kroksjøer, 

flomdammer og 

meandrerende elveparti.  

Stor verdi.  

Endringer i områdene nær 

elva vil kunne påvirke 
naturmangfoldet i og rundt 

elva negativt i form av 

arealbeslag, avrenning, 

m.m. Påvirkningen 

vurderes som middels 

negativ.  

Konsekvensen vurderes 

som middels negativ.  

 

Landskap Landskapet rundt 

Roverudåa er et relativt 

åpent jordbrukslandskap, 

med småhusbebyggelse, 

kroksjøer, meandrerende 
elvepartier og 

flomdammer. Dette er 

viktige elementer for 

landskapet ved Roverud. 

Middels verdi.  

Påvirkningen vil variere ut 

fra tiltakets størrelse, men 

selv små tiltak vil kunne 

påvirke helheten i dette 

åpne landskapet. 
Påvirkningen av tiltaket 

vurderes som liten 

negativ.  

Konsekvensen vurderes 

som liten negativ, men er 

usikker og avhenger av 

hvordan prosjektet 

utformes. Dersom 
området avsettes til 

boligbebyggelse bør det 

settes av en god buffer/ 

grøntbelte mot Roverudåa. 
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Landbruk og 

ressurser  

Utredningsområdet består 

av 13 daa fulldyrka jord, 

hvorav det aller meste har 
svært god jordkvalitet. 

Området har også ca. 5 

daa skog av høy bonitet. 

Området må vurderes i 

sammenheng med 

omgivelsene, uavhengig 

av enkelteiendommer. 

Verdien av området 

vurderes som stor.   

Boligbygging her vil 

ødelegge muligheten til å 

utnytte jordressursene på 
det aktuelle arealet, og 

kan komplisere driften på 

omkringliggende areal. 

Påvirkningen av tiltaket 

vurderes som stor negativ.  

Konsekvensen av mht 

landbruk og ressurser 

vurderes som stor negativ.  

 

Friluftsliv og 

nærmiljø 
(herunder barn 

og unges 

interesser) 

Det er ikke kartlagt noen 

spesielle verdier, men 
arealet ligger i 100-m-

beltet til vassdrag som 

generelt antas å ha verdi. 

Noe verdi.  

Utbygging vil kunne 

redusere tilgjengeligheten 
for allmennheten til 

vassdraget. Påvirkningen 

vurderes som middels 

negativ. 

Konsekvensen mht 

friluftsliv og nærmiljø 
vurderes som liten 

negativ.  

 

 

Samfunn 
Samfunns-

sikkerhet 

Området er flomutsatt 

(ligger i flomsone for 100-, 

200- og 500-årsflom). Det 

er registrert flere 

flomveier i området. Det 

er registrert Svært stor 

mulighet for marin leire. 

Områdene nærmest elva 

kan være erosjonsutsatt. 
Dårlige forutsetninger.  

Det er utfordringer knyttet 

til flomsituasjon og risiko 

for marin leire i området. 

Tiltak her vil kunne 

påvirke risikoen i området. 

Boligbygging vil kreve 

løsninger for flom og 

overvann. Middels negativ 

påvirkning.  

Konsekvensen vurderes 

som middels negativ. 

Grunnforhold og flomfare 

må utredes på 

reguleringsplannivå, iht. 

NVEs veileder Sikkerhet 

mot kvikkleireskred og 

retningslinje Flaum- og 

skredfare i arealplanar.  

 

Befolkningens 

helse 

Solørbanen går gjennom 

Roverud, hvor tiltaket 

ligger. Denne benyttes i 

dag til godstrafikk med 

dieseltog. Det er ikke gjort 

støymålinger for 

jernbanen, men det antas 

at denne er en støykilde. 

Middels forutsetninger.  

Tiltaket innebærer 

etablering av ny 

støyfølsom bebyggelse. 

Påvirkningen vurderes 

som liten negativ. Tiltaket 

i seg selv medfører lite 

negative konsekvenser for 

nærliggende områder.  

 

Konsekvensen vurderes 

som liten negativ, pga 

mulig støy fra Solørbanen.  

 

Teknisk 

infrastruktur og 
trafikk 

Arealet ligger nær 

eksisterende bebyggelse 
og det er vegadkomst 

fram til tomtene i dag via 

vegen Bossemoen. Det 

ligger offentlige vann og 

avløpsledninger i området.  

Arealutnyttelsen må 

tilpasses ledningsnettet i 
bakken, ev. må det 

påregnes flytting av nettet 

dersom det kommer i 

konflikt med tiltaket. 

Kostnader til flytting 

påføres utbygger. Tiltaket 

krever strømforsyning, 

tilknytning til VA og 

oppgradering av veg.  

Området ligger nær 

eksisterende infrastruktur 
som gjør det 

gjennomførbart å 

opparbeide nødvendig 

teknisk infrastruktur. 

Konsekvensen av tiltaket 

vurderes som nøytral. 

Ledningsnett i bakken må 

hensyntas.   

 

Attraktivitet Arealet ligger østvendt i forholdsvis flatt terreng. Nærhet til elva kan gi gode 

kvaliteter. Området ligger nær skoler med idrettsanlegg. Arealet har normale 
kvaliteter, men området peker seg ikke ut som spesielt attraktivt Vurderes som 

nøytralt.  

 

Forholdet til 

strategier for 

framtidig 

arealbruk  

Forslaget ligger i tettstedet Roverud, og det vil være kort vei til dagligvare og barne- 

skole. Avstanden inn til Kongsvinger sentrum og større arbeidsplasser er imidlertid 

nokså lang. Iht. kommuneplanens samfunnsdel skal det sikres utviklingsmuligheter i 

tettstedene, og dette området ligger strategisk plassert i forhold til Roverud sentrum 

og skolen. Konsekvensen vurderes som positiv i forhold til dette, men negativ i forhold 

til arealstrategier knyttet til LNF. Samlet sett nøytral konsekvens. Det ligger 

tilstrekkelig med utviklingsmuligheter på Roverud i det forslaget som nå fremmes, og 

det vil ikke være behov for å legge inn nye arealer i denne rulleringen. Kan være et 

aktuelt område å utvikle på sikt fordi det ligger tett på Roverud sentrum. 

 

Samlet vurdering og eventuelle alternativer 

I henhold til kommuneplanens samfunnsdel skal det sikres utviklingsmuligheter i tettstedene, herunder 
Roverud. Det er imidlertid ikke behov for nye arealer til bolig-/sentrumsformål her: arealene i gjeldende 
plan er tilstrekkelig for kommende planperiode. Området har normale kvaliteter, men forslaget medfører 
tap av dyrkamark, og har ikke tilstrekkelig samfunnsnytte pr i dag til at nedbygging av jordressursene kan 
forsvares. Området er dessuten flomutsatt, har usikre grunnforhold og landskapsmessige kvaliteter som er 
viktige lokalt. Området kan være aktuelt å utvikle på sikt fordi det ligger tett på Roverud sentrum.  
 
Anbefaling: Anbefales ikke.  
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2.1.15 12 Holajordet – Roverud  
Gnr/bnr: 116/15 Arealstørrelse: ca. 8 daa  Forslagsstiller: Hofos ANS 

Beskrivelse av området: Området ligger i tettstedet Roverud, langs en sideelv til Glomma (Roverudåa), 
og er i gjeldende KPA avsatt til LNF. Dagens arealbruk er hogstfelt (bjørkeskogen ble hogd vinteren 2017).  
 
Beskrivelse av tiltaket: Det framgår ikke klart av innspillet hva slags formål eller utnyttelsesgrad 
forslagsstiller ønsker seg, men det antas at det er boligformål/frittliggende småhusbebyggelse.  
 
Beskrivelse av 0-alternativet: Referansesituasjonen er skogbruksareal og LNF-formål.  

 
Tema Forutsetninger/verdi Påvirkning Konsekvens  

Miljø 
Forurensning Ikke registrert forurenset 

grunn. Antatt god tilstand. 
Forslaget medfører liten 
risiko for utslipp. 

Konsekvensene vurderes 
som nøytrale.  

 

Transportbehov 

og 

klimagassutslipp 

Området ligger i tettstedet 

Roverud med gangavstand 

til skole og matbutikk, 

men det ligger ca. 11 km 

unna Kongsvinger 

sentrum. Forutsetningene 

vurderes som middels 

gode.   

Bygging av flere boliger 

her vil generere mer 

biltrafikk. Området er 

lokalisert i tilknytning til et 

tettsted, men alle reiser 

utenom korte dagligreiser 

til skole og butikk vil bli 

foretatt med bil. Liten – 

middels negativ påvirkning 

Forslaget vil medføre noe 

økt transportbehov og 

klimagassutslipp. 

Konsekvensen vurderes 

som liten – middels 

negativ.  

 

Kulturminner Ikke registrert 

kulturminneverdier. 

Forslaget antas ikke å 

påvirke kulturminner. 

Konsekvensen vurderes 

som nøytral. 
 

Naturmiljø Deler av området i øst er 

registrert som lokalt 
viktig. Dette området er 

en del av en rik 

kulturlandskapssjø 

(Prestgardstjernet). 

Verdien vurderes som 

middels.  

Endringer i områdene nær 

våtmarksområdene vil 
kunne gjøre elva sårbar 

for bl.a. gjengroing og 

algeoppblomstring. Dette 

kan skade bunnlevende 

dyr og planter. Middels 

negativ påvirkning.  

Konsekvensen vurderes 

som middels negativ.  
 

Landskap Landskapet rundt 

Roverudåa er et relativt 

åpent jordbrukslandskap, 

med småhusbebyggelse, 

kroksjøer, meandrerende 
elvepartier og 

flomdammer. Deler av 

utredningsområdet er 

våtmarksområde som har 

viktige kvaliteter for 

Påvirkning vil variere ut 

fra tiltakets størrelse, men 

selv små tiltak vil kunne 

påvirke landskapet nær 

våtmarksområdene 
negativt. Påvirkningen 

vurderes som liten – 

middels negativ.  

Konsekvensen vurderes 

som liten negativ, men 

avhenger av hvordan 

prosjektet utformes. 

Dersom området avsettes 
til boligbebyggelse bør det 

settes av en god buffer/ 

grøntbelte mot Roverudåa. 
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landskapet. Verdien 

vurderes som middels.  

Landbruk og 

ressurser  

Området består av ca. 4 

daa dyrkbar jord og 6 daa 
skog av høy bonitet (men 

er nylig hogd). Verdien 

vurderes som noe –  

middels.  

Forslaget ødelegger 

mulighetene til å drive 
landbruk på det aktuelle 

arealet. Påvirkningen 

vurderes som middels 

negativ.  

Konsekvensen vurderes 

som liten – middels 
negativ.  

 

Friluftsliv og 

nærmiljø 

(herunder barn 

og unges 

interesser) 

Det er ikke kartlagt noen 

spesielle verdier, men 

arealet ligger i 100-m-

beltet til vassdrag som 

generelt antas å ha verdi. 

Noe – middels verdi.  

Utbygging her vil kunne 

redusere tilgjengeligheten 

for allmennheten til 

vassdraget. Påvirkningen 

vurderes som middels 

negativ. 

Konsekvensen mht 

friluftsliv og nærmiljø 

vurderes som liten 

negativ.  

 

 

Samfunn 
Samfunns-

sikkerhet 

Deler av arealet ligger i 

flomsone for 100-, 200- 

og 500-årsflom. Det er 

også registrert flomveier. 

Området er under marin 
grense. Det er registrert 

svært stor mulighet for 

marin leire. Områdene 

nærmest elva kan være 

erosjonsutsatt. Dårlige 

forutsetninger. 

Tiltak vil kunne påvirke 

risikoen for flom og skred i 

området. Middels negativ 

påvirkning. 

Konsekvensen vurderes 

som middels negativ. 

Grunnforhold og flomfare 

må utredes på 

reguleringsplannivå, iht. 
NVEs veileder Sikkerhet 

mot kvikkleireskred og 

retningslinje Flaum- og 

skredfare i arealplanar. 

 

Befolkningens 

helse 

Arealet ligger ikke 

innenfor kartlagte 

støysoner for veg, men 

ligger nær jernbane hvor 

det går godstrafikk med 
dieseltog. Arealet vurderes 

stort sett å ha gode 

forutsetninger.   

Tiltaket innebærer 

etablering av ny 

støyfølsom bebyggelse. 

Tiltaket medfører lite 

negative konsekvenser for 
nærliggende områder.  

Påvirkningen vurderes 

som nøytral.  

Konsekvensen vurderes 

som nøytral, men støy fra 

jernbane bør undersøkes 

på reguleringsplannivå.  

 

Teknisk 

infrastruktur og 

trafikk 

Arealet ligger nær 

eksisterende bebyggelse. 

Det er vegadkomst nesten 

fram til tomtene via 

Holavegen. Det ligger 

offentlige vann og 

avløpsledninger i området. 

Arealutnyttelsen av må 

tilpasses ledningsnettet 

som ligger i bakken, ev. 

må det påregnes flytting 

av nettet hvis det kommer 

i konflikt med tiltaket. 

Kostnader til flytting 

påføres utbygger. Tiltaket 
krever strømforsyning og 

tilknytning til VA. 

Vegadkomst antas å 

kunne etableres enkelt via 

Holavegen, men denne er i 

dag en grusvei og må 

antagelig oppgraderes.  

Området ligger nær 

eksisterende infrastruktur 

som gjør det 

gjennomførbart å 

opparbeide nødvendig 

teknisk infrastruktur. 

Konsekvensen av tiltaket 

vurderes som nøytral. 
Ledningsnett i bakken må 

hensyntas.   

 

Attraktivitet Arealet ligger østvendt i forholdsvis flatt terreng. Nærhet til elva og Prestgardstjernet 

kan gi gode kvaliteter. Området ligger nær skole med idrettsanlegg. Arealet har 

normale kvaliteter, men området peker seg ikke ut som spesielt attraktivt. Vurderes 

som nøytralt.  

 

Forholdet til 
strategier for 

framtidig 

arealbruk  

Forslaget ligger i tettstedet Roverud, og det vil være kort vei til dagligvare og barne- 
skole. Avstanden inn til Kongsvinger sentrum og større arbeidsplasser er imidlertid 

nokså lang. Iht. kommuneplanens samfunnsdel skal det sikres utviklingsmuligheter i 

tettstedene. Dette området ligger strategisk plassert i forhold til Roverud sentrum og 

skolen. Konsekvensen vurderes som positiv i forhold til dette men negativ i forhold til 

arealstrategier knyttet til LNF. Samlet sett nøytralt. Det ligger tilstrekkelig med 

utviklingsmuligheter på Roverud i det forslaget som nå fremmes, og det vil ikke være 

behov for å legge inn nye arealer i denne rulleringen. Kan være et aktuelt område å 

utvikle på sikt fordi det ligger tett på Roverud sentrum.  

 

Samlet vurdering og eventuelle alternativer 

I henhold til kommuneplanens samfunnsdel skal det sikres utviklingsmuligheter i tettstedene, herunder 
Roverud. Det er imidlertid ikke behov for nye arealer til bolig-/sentrumsformål her: arealene i gjeldende 
plan er tilstrekkelig også for kommende planperiode. Området har normale kvaliteter, men peker seg ikke 
ut som spesielt attraktivt. Området er flomutsatt og har grunnforhold som kan utgjøre en risiko. Området 
har også verdi for landskap og naturmangfold som vil kunne bli forringet ved utbygging.  
 
Anbefaling: Anbefales ikke.   
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2.1.16 38 Brandval – ved Brandval skole  
Gnr/bnr: 87/1 og 87/49 Arealstørrelse: ca. 11 daa  Forslagsstiller: Rådmannen 

Beskrivelse av området: Areal langs Bruvegen på Brandval hvor det i dag drives jordbruk. Ligger like 
vest for Brandval skole. Avsatt til hhv. LNF-formål og trafikkareal i gjeldende kommuneplan.  
 
Beskrivelse av tiltaket: Det foreslås at området settes av til boligformål.  
 
Beskrivelse av 0-alternativet: Referansesituasjonen er videreføring av dagens arealbruk (jordbruk). 

 
Tema Forutsetninger/verdi Påvirkning Konsekvens  

Miljø 
Forurensning Ikke registrert forurenset 

grunn. Antatt god tilstand. 

Forslaget medfører liten 

risiko for utslipp. 

Konsekvensene vurderes 

som nøytrale.  
 

Transportbehov 

og 

klimagassutslipp 

Området ligger i tettstedet 

Brandval med 

gangavstand til skole og 

matbutikk, men det ligger 

ca. 17 km unna 

Kongsvinger sentrum. 

Forutsetningene vurderes 

som middels gode.   

Boligbebyggelse her vil 

generere mer biltrafikk. 

Området er lokalisert i 

tilknytning til et tettsted, 

men alle reiser utenom 

korte dagligreiser til skole 

og butikk vil bli foretatt 

med bil. Liten – middels 
negativ påvirkning 

Forslaget vil medføre noe 

økt transportbehov og 

klimagassutslipp. 

Konsekvensen vurderes 

som liten – middels 

negativ.  

 

Kulturminner Ikke registrert 
kulturminneverdier. 

Forslaget antas ikke å 
påvirke kulturminner. 

Konsekvensen vurderes 
som nøytral. 

 

Naturmiljø Det er ikke registrert 

naturtypelokaliteter etc. i 

utredningsområdet men 

det er registrert 

rødlistearter like i 

nærheten (på Brandval 

skole), herunder vipe 

(EN), makrellterne (EN), 

sanglerke (VU), hettemåke 

(VU). Det er usikkert om 
utredningsområdet har en 

økologisk funksjon for 

disse. Noe verdi. 

Nærområdene med 

registrerte rødlistearter 

kan bli påvirket av at det 

etableres mer bebyggelse, 

genereres mer støy, mv. 

på den aktuelle tomta. 

Liten negativ påvirkning. 

Konsekvensen vurderes 

som liten negativ. 

 

Landskap Landskapet er et relativt 

åpent jordbrukslandskap, 

med småhusbebyggelse, 

jorder og meandrerende 

elvepartier (Agnåa). 

Verdien vurderes som 

middels.  

Påvirkning vil variere ut 

fra tiltakets størrelse. 

Ordinær, stedstilpasset 

boligbebyggelse antas ikke 

å ha vesentlig negativ 

virkning. Nøytral 

påvirkning.  

Konsekvensen vurderes 

som nøytral, men 

avhenger av hvordan 

prosjektet utformes.  

 

Landbruk og 

ressurser  

Området består av ca. 10 

daa fulldyrka jord av 

Forslaget ødelegger 

mulighetene til å drive 

Konsekvensen vurderes 

som stor negativ.  
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svært god jordkvalitet. 

Verdien vurderes som 

stor. 

landbruk på det aktuelle 

arealet, og kan i noen 

grad komplisere driften på 
nærliggende jorde. 

Påvirkningen vurderes 

som negativ.  

Friluftsliv og 

nærmiljø 

(herunder barn 

og unges 

interesser) 

Arealet ligger like ved 

Brandval skole, men det er 

ikke kartlagt spesielle 

verdier i selve utrednings-

området. Noe verdi.  

Forslaget antas ikke å ha 

nevneverdig påvirkning på 

friluftsliv eller nærmiljø. 

Konsekvensen mht 

friluftsliv og nærmiljø 

vurderes som nøytral.  

 

 

Samfunn 
Samfunns-

sikkerhet 

Arealet ligger i 

aktsomhetsområde for 

flom. Det er også 

registrert flomveier. 

Området er under marin 

grense, og det er 
registrert svært stor 

mulighet for marin leire.  

Forutsetningene vurderes 

som dårlige. 

Hvis det er kvikkleire i 

området kan 

kvikkleireskred utløses ved 

nedbør og høy belastning. 

Økt belasting og økt andel 

harde flater vil kunne øke 
risikoen i området. 

Påvirkningen vurderes 

som middels negativ. 

Konsekvensen vurderes 

som middels negativ. 

Grunnforhold og flomfare 

må utredes på 

reguleringsplannivå, iht. 

NVEs veileder Sikkerhet 
mot kvikkleireskred og 

retningslinje Flaum- og 

skredfare i arealplanar. 

 

Befolkningens 

helse 

Arealet nærmest Bruvegen 

ligger i gul støysone for 

veg. Moderat til lav 

aktsomhet for radon. 

Arealet vurderes stort sett 

å ha gode forutsetninger.   

Tiltaket innebærer 

etablering av ny 

støyfølsom bebyggelse. 

Tiltaket medfører lite 

negative konsekvenser for 

nærliggende områder.  

Nøytral påvirkning.  

Støyutfordringene kan i 

antagelig løses ved å 

trekke bebyggelsen vekk 

fra støyutsatte områder og 

ev. gjøre tiltak i bygg. 

Konsekvensen vurderes 

som nøytral.  

 

Teknisk 

infrastruktur og 
trafikk 

Arealet ligger nær 

eksisterende bebyggelse.  

Tiltaket krever tilknytning 

til VA og etablering av 
avkjørsel fra Fv210 eller 

Fv370. Dette antas å være 

løsbart. 

Området ligger nær 

eksisterende infrastruktur 
som gjør det 

gjennomførbart å 

opparbeide nødvendig 

teknisk infrastruktur. 

Konsekvensen av tiltaket 

vurderes som nøytral.  

 

Attraktivitet Arealet ligger i flatt terreng og har gode solforhold. Området ligger nær skole og 

dagligvare. Arealet har normale kvaliteter, men området peker seg ikke ut som 

spesielt attraktivt Vurderes som nøytralt 

 

Forholdet til 

strategier for 

framtidig 
arealbruk  

Iht. kommuneplanens samfunnsdel skal det sikres utviklingsmuligheter i tettstedene, 

herunder Brandval. Innbyggerne har i eget møte etterlyst tomtemuligheter tett på 

sentrum, noe som er en mangelvare i dag. Behovet forsterker seg også fordi det 
foreslås å ta ut de fremtidige boligområdene langs Gamleveien øst for Rv2 pga. 

manglende attraktivitet. Forslaget vil bidra til å styrke tettstedet Brandval, og det vil 

være kort vei til dagligvare og barneskole. Avstanden inn til Kongsvinger sentrum og 

større arbeidsplasser er imidlertid nokså lang. Forslaget vurderes som positivt i forhold 

til å styrke Brandval, men som svært negativt i forhold til arealstrategier knyttet til 

LNF. Samlet sett liten negativ.   

 

Samlet vurdering og eventuelle alternativer 

I henhold til kommuneplanens samfunnsdel skal det sikres utviklingsmuligheter i tettstedene, herunder 
Brandval. Det er behov for nye arealer til bolig som ligger i umiddelbar nærhet til skole og dagligvare, 
spesielt når et mindre attraktivt område vest for Rv 2 nå foreslås tatt ut. Det foreslåtte området har store 
landbruksverdier, men behovet for å sikre sentrumsnære utviklingsmuligheter gjør at nedbygging av 
jordressursene kan forsvares. Samfunnssikkerhet, mulighet for marin leire og at området er dekket av 
lavpunkt for 500 m flom (som betyr at arealet blir «vasstrukket») må utredes nærmere i forbindelse med 
regulering av området.  
 
Anbefaling: Anbefales 
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2.1.17 39 Brandval – ved Agnåa  
Gnr/bnr: 87/1 Arealstørrelse: ca. 30 daa  Forslagsstiller: Rådmannen 

Beskrivelse av området: Areal mellom Agnåa (sideelv til Glomma) og Vestre Solørveg hvor det i dag 
drives jordbruk. Arealene nærmest elva er skogbevokst. Avsatt til LNF-formål i gjeldende kommuneplan.  
 
Beskrivelse av tiltaket: Det foreslås at området settes av til boligformål.  
 
Beskrivelse av 0-alternativet: Referansesituasjonen er videreføring av dagens arealbruk (jordbruk).  

 
Tema Forutsetninger/verdi Påvirkning Konsekvens  

Miljø 
Forurensning Ikke registrert forurenset 

grunn. Antatt god tilstand. 

Forslaget medfører liten 

risiko for utslipp. 

Konsekvensene vurderes 

som nøytrale.  
 

Transportbehov 

og 

klimagassutslipp 

Området ligger i tettstedet 

Brandval med 

gangavstand til skole og 

matbutikk, men det ligger 

ca. 17 km unna 

Kongsvinger sentrum. 

Forutsetningene vurderes 

som middels gode.   

Boligbebyggelse her vil 

generere mer biltrafikk. 

Området er lokalisert i 

tilknytning til et tettsted, 

men alle reiser utenom 

korte dagligreiser til skole 

og butikk vil bli foretatt 

med bil. Liten – middels 
negativ påvirkning 

Forslaget vil medføre noe 

økt transportbehov og 

klimagassutslipp. 

Konsekvensen vurderes 

som liten – middels 

negativ.  

 

Kulturminner Ikke registrert 
kulturminneverdier. 

Forslaget antas ikke å 
påvirke kulturminner. 

Konsekvensen vurderes 
som nøytral. 

 

Naturmiljø Agnåa med 

kantvegetasjon er 

registrert som 

naturtypelokalitet 

Kroksjøer, flomdammer og 

meandrerende elveparti 

med verdi lokalt viktig/C. 

Noe – middels verdi. 

Endringer i områdene nær 

elva vil kunne påvirke 

naturmangfoldet i og rundt 

elva negativt i form av 

arealbeslag, avrenning, 

m.m. Påvirkningen 

vurderes som middels 

negativ.  

Konsekvensen vurderes 

som middels negativ.  
 

Landskap Arealet ligger tett på 

Agnåa. Landskapet er et 

relativt åpent 
jordbrukslandskap, med 

småhusbebyggelse, jorder 

og meandrerende 

elvepartier. Verdien 

vurderes som middels.  

Påvirkningen vil variere ut 

fra tiltakets størrelse, men 

selv små tiltak vil kunne 
påvirke helheten i dette 

åpne landskapet nær elva. 

Påvirkningen av tiltaket 

vurderes som liten 

negativ.  

Konsekvensen vurderes 

som liten negativ, men er 

usikker og avhenger av 
hvordan prosjektet 

utformes. Dersom 

området avsettes til 

boligbebyggelse bør det 

settes av en god buffer/ 

grøntbelte mot Agnåa. 

 

Landbruk og 

ressurser  

Området består av ca. 22 

daa fulldyrka jord av 

svært god jordkvalitet, 1 

daa dyrkbar jord og 8 daa 

Forslaget ødelegger 

mulighetene til å drive 

landbruk på det aktuelle 

arealet. Påvirkningen 

vurderes som stor negativ.  

Konsekvensen vurderes 

som stor negativ.  
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skog av høy bonitet. Stor 

verdi. 

Friluftsliv og 

nærmiljø 
(herunder barn 

og unges 

interesser) 

Arealet ligger i 100-

meterssonen til Agnåa, 
men det er ikke kartlagt 

spesielle verdier. Noe 

verdi.  

Forslaget antas ikke å ha 

nevneverdig påvirkning på 
friluftsliv eller nærmiljø. 

Konsekvensen mht 

friluftsliv og nærmiljø 
vurderes som nøytral.  

 

 

Samfunn 
Samfunns-
sikkerhet 

Hele arealet ligger i 
aktsomhetsområde for 

flom og arealene nærmest 

Agnåa og Vestre Solørveg 

er flomutsatt (ligger i 

flomsone for 100-, 200- 

og 500-årsflom). Området 

er under marin grense, og 

det er registrert stor 

mulighet for marin leire. 
Områdene nærmest elva 

kan være erosjonsutsatt.  

Dårlige forutsetninger. 

Hvis det er kvikkleire i 
området kan 

kvikkleireskred utløses ved 

nedbør og høy belastning. 

Økt belasting og økt andel 

harde flater vil kunne øke 

risikoen i området. 

Påvirkningen vurderes 

som middels negativ. 

Konsekvensen vurderes 
som middels negativ. 

Grunnforhold og flomfare 

må utredes på 

reguleringsplannivå, iht. 

NVEs veileder Sikkerhet 

mot kvikkleireskred og 

retningslinje Flaum- og 

skredfare i arealplanar. 

 

Befolkningens 

helse 

Arealet langs Vestre 

Solørvegen ligger i gul 

støysone for veg. Moderat 

til lav aktsomhet for 

radon. Arealet vurderes 

stort sett å ha gode 

forutsetninger.   

Tiltaket innebærer 

etablering av ny 

støyfølsom bebyggelse. 

Tiltaket medfører lite 

negative konsekvenser for 

nærliggende områder.  

Nøytral påvirkning.  

Støyutfordringene kan i 

antagelig løses ved å 

trekke bebyggelsen vekk 

fra støyutsatte områder og 

ev. gjøre tiltak i bygg. 

Konsekvensen vurderes 

som nøytral.  

 

Teknisk 

infrastruktur og 

trafikk 

Arealet ligger nær 

eksisterende bebyggelse. 

Det er gang/sykkelveg til 
skolen og matbutikk 

Tiltaket krever tilknytning 

til VA og etablering av 

avkjørsel fra Fv210. Dette 
antas å være løsbart. 

Området ligger nær 

eksisterende infrastruktur 

som gjør det 
gjennomførbart å 

opparbeide nødvendig 

teknisk infrastruktur. 

Konsekvensen av tiltaket 

vurderes som nøytral.  

 

Attraktivitet Arealet ligger i flatt terreng og har gode solforhold. Området ligger nær skole og nær 

Agnåa, som er en fin nærmiljøkvalitet. Arealet har normale kvaliteter, men området 

peker seg ikke ut som spesielt attraktivt. Vurderes som nøytralt 

 

Forholdet til 

strategier for 

framtidig 

arealbruk  

Forslaget ligger i tettstedet Brandval, og det vil være kort vei til dagligvare og 

barneskole. Avstanden inn til Kongsvinger sentrum og større arbeidsplasser er 

imidlertid nokså lang. Iht. kommuneplanens samfunnsdel skal det sikres 

utviklingsmuligheter i tettstedene, herunder Brandval. Innbyggerne har i eget møte 
etterlyst tomtemuligheter tett på sentrum. Er en mangelvare i dag. Behovet forsterker 

seg også fordi det foreslås å ta ut de fremtidige boligområdene langs Gamleveien øst 

for Rv2 pga. manglende attraktivitet. Forslaget vil bidra til å styrke tettstedet 

Brandval, og det vil være kort vei til dagligvare og barneskole. Forslaget vurderes som 

positivt i forhold til å styrke Brandval, men som svært negativt i forhold til 

arealstrategier knyttet til LNF. Samlet sett liten negativ.   

 

Samlet vurdering og eventuelle alternativer 

I henhold til kommuneplanens samfunnsdel skal det sikres utviklingsmuligheter i tettstedene, herunder 
Brandval. Det er behov for nye arealer til bolig som ligger i umiddelbar nærhet til skole og dagligvare. 
Beliggenheten er bra med tanke på nærhet til skole og dagligvare. Området har normale kvaliteter, men 
foreslått areal er i sin helhet dyrka mark. Beliggenheten gjør at forslaget har tilstrekkelig samfunnsnytte til 
at nedbygging av jordressursene kan forsvares, men erosjonsfaren gjør at område ikke bør legges ut i 
denne planperioden, men bør undersøkes nærmere i neste rullering.  
 
Anbefaling: Anbefales ikke.   
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2.1.18 40 Brandval – ved Brandval bru  
Gnr/bnr: 106/12 Arealstørrelse: ca. 5 daa  Forslagsstiller: Rådmannen 

Beskrivelse av området: Areal sørvest for Bruvegen på Brandval, som er dels dyrka og dels 
skogbevokst. Ligger like øst for Glomma. Avsatt til LNF-formål i gjeldende kommuneplan.  
 
Beskrivelse av tiltaket: Det foreslås at området settes av til boligformål.  
 
Beskrivelse av 0-alternativet: Referansesituasjonen er videreføring av dagens arealbruk (jordbruk og 
skog).  

 
Tema Forutsetninger/verdi Påvirkning Konsekvens  

Miljø 
Forurensning Ikke registrert forurenset 

grunn. Antatt god tilstand. 

Forslaget medfører liten 

risiko for utslipp. 

Konsekvensene vurderes 

som nøytrale.  
 

Transportbehov 

og 

klimagassutslipp 

Området ligger i tettstedet 

Brandval med 

gangavstand til skole og 

matbutikk, men det ligger 

ca. 17 km unna 

Kongsvinger sentrum. 

Forutsetningene vurderes 
som middels gode.   

Boligbebyggelse her vil 

generere mer biltrafikk. 

Området er lokalisert i 

tilknytning til et tettsted, 

men alle reiser utenom 

korte dagligreiser til skole 

og butikk vil bli foretatt 
med bil. Liten – middels 

negativ påvirkning 

Forslaget vil medføre noe 

økt transportbehov og 

klimagassutslipp. 

Konsekvensen vurderes 

som liten – middels 

negativ.  

 

Kulturminner Ikke registrert 

kulturminneverdier. 

Forslaget antas ikke å 

påvirke kulturminner. 

Konsekvensen vurderes 

som nøytral. 
 

Naturmiljø Det er ikke registrert 

naturverider. 

Forslaget antas ikke å 

påvirke naturmangfoldet.  

Konsekvensen vurderes 

som nøytral.  
 

Landskap Arealet ligger tett på 

Glomma. Landskapet er et 

relativt åpent 

jordbrukslandskap, med 

småhusbebyggelse, jorder 

og meandrerende 

elvepartier. Verdien 

vurderes som middels.  

Påvirkningen vil variere ut 

fra tiltakets størrelse, men 

selv små tiltak vil kunne 

påvirke helheten i dette 

åpne landskapet nær 

Glomma. Påvirkningen av 

tiltaket vurderes som liten 

negativ.  

Konsekvensen vurderes 

som liten negativ, men er 

usikker og avhenger av 

hvordan prosjektet 

utformes. Dersom 

området avsettes til 

boligbebyggelse bør det 

settes av en god buffer/ 
grøntbelte mot Glomma. 

 

Landbruk og 
ressurser  

Området består av ca. 2,5 
daa fulldyrka jord av 

svært god jordkvalitet, 2 

daa dyrkbar jord og 2 daa 

skog av høy bonitet. Siden 

arealenes størrelse er 

begrenset vurderes 

verdien som middels stor. 

Forslaget ødelegger 
mulighetene til å drive 

landbruk på det aktuelle 

arealet og kan komplisere 

driften på nærliggende 

areal. Påvirkningen 

vurderes som negativ.  

Konsekvensen vurderes 
som middels negativ.   

 

Friluftsliv og 

nærmiljø 

(herunder barn 

Arealet ligger i 100-

meterssonen til Glomma, 

og nær Brandval 

Forslaget kan til en viss 

grad virke privatiserende 

på 100-meterssonen, 

Konsekvensen mht 

friluftsliv og nærmiljø 
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og unges 

interesser) 

badeplass som er 

registrert som Særlige 

kvalitetsområder med 
verdi C. Verdien vurderes 

som middels.  

badeplassen og 

adkomsten til denne. 

Påvirkningen vurderes 
som liten negativ. 

vurderes som liten 

negativ.  

 

Samfunn 
Samfunns-
sikkerhet 

Hele arealet ligger i 
aktsomhetsområde for 

flom og er til dels 

flomutsatt (deler av 

arealet ligger i sone for 

200- og 500-årsflom). 

Området er under marin 

grense, og det er 

registrert stor mulighet for 

marin leire. Området kan 
være utsatt for 

utgravinger av Glomma 

(observasjoner ved 

tidligere flommer). 

Forutsetningene vurderes 

som dårlige. 

Hvis det er kvikkleire i 
området kan 

kvikkleireskred utløses ved 

nedbør og høy belastning. 

Økt belasting og økt andel 

harde flater vil kunne øke 

risikoen i området. 

Påvirkningen vurderes 

som middels negativ. 

Konsekvensen vurderes 
som middels negativ. 

Grunnforhold og flomfare 

må utredes på 

reguleringsplannivå, iht. 

NVEs veileder Sikkerhet 

mot kvikkleireskred og 

retningslinje Flaum- og 

skredfare i arealplanar. 

 

Befolkningens 

helse 

Arealet er ikke støyutsatt 

fra veg og har moderat til 

lav aktsomhet for radon. 

Arealet vurderes stort sett 

å ha gode forutsetninger.   

Tiltaket medfører lite 

negative konsekvenser for 

nærliggende områder.  

Nøytral påvirkning.  

Konsekvensen vurderes 

som nøytral.  
 

Teknisk 

infrastruktur og 
trafikk 

Arealet ligger nær 

eksisterende bebyggelse.  

Tiltaket krever tilknytning 

til VA og etablering av 
avkjørsel fra Fv370. Dette 

antas å være løsbart. 

Området ligger nær 

eksisterende infrastruktur 
som gjør det 

gjennomførbart å 

opparbeide nødvendig 

teknisk infrastruktur. 

Konsekvensen av tiltaket 

vurderes som nøytral.  

 

Attraktivitet Arealet ligger i flatt terreng og har gode solforhold. Området ligger nær skole og nær 

Glomma, som er en fin nærmiljøkvalitet. Arealet har normale kvaliteter, men området 

peker seg ikke ut som spesielt attraktivt. Vurderes som nøytralt.   

 

Forholdet til 

strategier for 

framtidig 

arealbruk  

Forslaget ligger i tettstedet Brandval, og det vil være kort vei til dagligvare og 

barneskole. Avstanden inn til Kongsvinger sentrum og større arbeidsplasser er 

imidlertid nokså lang. Iht. kommuneplanens samfunnsdel skal det sikres 

utviklingsmuligheter i tettstedene, herunder Brandval. Innbyggerne har i eget møte 
etterlyst tomtemuligheter tett på sentrum, noe som er en mangelvare i dag. Behovet 

forsterker seg også fordi det foreslås å ta ut de fremtidige boligområdene langs 

Gamleveien øst for Rv2 pga. manglende attraktivitet. Forslaget vil bidra til å styrke 

tettstedet Brandval, og det vil være kort vei til dagligvare og barneskole. Forslaget 

vurderes som positivt i forhold til å styrke Brandval, men som svært negativt i forhold 

til arealstrategier knyttet til LNF. Samlet sett liten negativ.  

 

Samlet vurdering og eventuelle alternativer 

I henhold til kommuneplanens samfunnsdel skal det sikres utviklingsmuligheter i tettstedene, herunder 
Brandval. Det er behov for nye arealer til bolig som ligger i umiddelbar nærhet til skole og dagligvare. 
Beliggenheten er bra med tanke på nærhet til skole og dagligvare. Området har normale kvaliteter, men 
foreslått areal er i sin helhet dyrka mark. Beliggenheten gjør at dette er tilstrekkelig samfunnsnytte til at 
nedbygging av jordressursene kan forsvares, men erosjonsfaren gjør at område ikke bør legges ut i denne 
planperioden, men bør undersøkes nærmere i neste rullering.   

 
Anbefaling: Anbefales ikke.   
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2.2 OFFENTLIG OG PRIVAT TJENESTEYTING 

 

 

2.2.1 52 Sykehusskogen 
Gnr/bnr: Deler av 51/103 Arealstørrelse: ca. 20 daa Forslagsstiller: Formannskapet 

Sak 20/19 

Beskrivelse av området: Sykehusskogen er avsatt til friområde i gjeldene KPA. Skogen skiller 
boligområdet på Langeland mot det helserelatert område mot øst. I nord blir området avgrenset mot 
gang- og sykkelvegen, og i sør mot Rv 250 og Gjemselund. Sykehusskogen er et kjent friområde og mye 
brukt. 
 
Beskrivelse av tiltaket: Bebyggelse og anlegg, herunder bebyggelse for offentlig eller privat 
tjenesteyting, spesifikt helserelaterte tjenester.  
 
Beskrivelse av 0-alternativet: Videreføring og videreutvikling av friområdet. 
 

 
 
 

Tema Forutsetninger/verdi Påvirkning Konsekvens  

Miljø 
Forurensning Ikke registrert forurenset 

grunn. Antatt god tilstand. 

Forslaget medfører liten 

risiko for utslipp. 

Konsekvensene vurderes 

som nøytrale. 
 

Transportbehov 

og 

klimagassutslipp 

Området ligger tett til 

sentrum og innenfor det 

som er normalt akseptert 

g/s- avstand til 

Rådhusplassen og 

Stasjonen. Bussrute B1 

har holdeplass i nærheten. 

Det antas at gange og 

sykkel vil være et reelt 

alternativ til bilkjøring, jf. 

mobilitetsanalysene fra 

Kongsvinger 2050. En del 

av transporten vil også tas 

med bil, når vi 

sammenligner med 
parkeringsbehovet ved 

annen offentlig 

tjenesteyting i 

Kongsvinger.  

 

Forslaget vil ikke medføre 

vesentlig økt 

transportbehov eller 

klimagassutslipp.  

 

Konsekvensen vurderes 

som nøytral.  

 
Å bygge nye bygg har et 

betydelig større CO2 

avtrykk enn gjenbruk av 

eksisterende bygg.  

 

Kulturminner Det er ikke registrert 

kulturminneverdier. 

Forslaget vil ikke påvirke 

kulturverdier. 

Konsekvensen vurderes 

som nøytral. 
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Naturmiljø Det er ikke registrert 

naturverdier, men 

området har stor verdi 
som en del av et grønt 

nærmiljø. 

Verdien vurderes som  

stor. 

 

Forslaget vil påvirke 

naturmiljøet og sette press 

på det største 
gjenværende  

naturområde/friområdet i 

Kongsvinger by. 

 

Det ligger et stort 

potensiale i utvikling av 

området til park knyttet til 

helsehusene, aktivitet 

(skole og barnehage) og 
byen forøvrig.  

Konsekvensen vurderes 

middels negativ. 
 

Landskap Friområdet har stor verdi 
da det utgjør en viktig del 

av bylandskapet og bidrar  

med grønnstruktur som er  

et viktig element i en by, 

og særlig i en by som skal 

fortettes.   

 

Sykehusskogen er i dag 

viktig grønn forbindelse 
mellom de offentlige 

anleggene, Langeland 

skole og Gjemselund 

stadion. 

Området skiller det som er 

definert som sentrum, og 

områdene utenfor.  

Verdien vurderes som  

stor. 

Ved å bygge ned hele 
friområdet vil 

oppfatningen av 

landskapet bli totalt 

endret.  

 

Påvirkningen av å bygge 

ned et friområde vurderes 

som  negativ.   

Konsekvensen vurderes 
middels negativ.  

 

Landbruk og 

ressurser  

Hele utredningsområdet 

(20 daa) er skog av høy 
bonitet. Ingen andre 

registrerte ressurser.  

 

Landbruksressurser er 

ikke relevant for et 

friområde. 

 

Forslaget vil ikke påvirke 

landbruksinteresser. 

Konsekvensen mht. 

landbruk og ressurser 
vurderes som nøytral. 

 

Friluftsliv og 

nærmiljø 

(herunder barn  

og unges  
interesser) 

I friluftslivkartlegging 

utført av Kongsvinger 

kommune 2018-19 er 

området definert som et 
svært viktig friområde og 

er mye brukt.  

 

Verdien anses som stor. 

Tiltaket bygger ned deler  

av en viktig grønn lunge i  

byen. Burde blitt erstattet 

med et tilsvarende areal. 
Siden hele arealet er tenkt 

som utbyggingsområde 

anses påvirkningen som 

stor negativ.  

Konsekvensen vurderes 

stor negativ. 
 

Samfunn 
Samfunns-

sikkerhet 

Hele arealet ligger under 

marin grense, 

forekomsten er tykk 

morene der muligheten for 

marin leire er liten. 

Området ligger over 

hensynssone for flom fra 

Glomma. 

Forutsetningene vurderes 
som gode. 

Ved å bygge i friområde vil  

omfanget av potensielle  

flomveier kunne bli større.  

Grønnstrukturer fungerer  

som en buffer ved  

flomhendelser, og 

fordrøyer og 

absorbere vann, i 

motsetning til bygg og 
harde flater.  

Påvirkningen anses som 

nøytral.   

 

Konsekvensen vurderes 

som nøytral. 
 

Befolkningens 

helse 

Størstedelen av området 

er innenfor rød og gul 

støysone (15 daa).  

Det er ikke registret 

radon. 

 

Arealet har middels 
forutsetninger for 

befolkningens helse. 

Forslaget innebærer en 

vesentlig utbygging, 

arealet er tilsvarende 

dagens sykehustomt.  

 

Etablering av ny 

støyfølsom bebyggelse i 
støyutsatt område.  

Bygningsmassen og 

tilknyttet uteareal for 

helsebygg må sikres mot 

støy. 

Påvirkningen anses liten 

 

Konsekvensen vurderes 

liten negativ. 
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Teknisk 

infrastruktur og 

trafikk 

Området ligger i nærhet til  

eksisterende infrastruktur.  

Offentlig vann og avløp  
ligger i området. 

Utnyttelsen må tilpasses  

VA-nettet i bakken, ev. må 

det påregnes omlegging 
av nettet. Gunstig 

plassering i forhold til 

sentrale veger. 

 

Trafikalt sett vil forslaget  

ikke medføre større 

endringer eller 

kapasitetsproblemer.  

 
Påvirkningen anses som 

nøytral.   

Konsekvensen vurderes  

som nøytral.   
 

Attraktivitet Området anses som attraktivt for helseforetak da det er knyttet tett opp til 

Kongsvinger sykehus, DPS, BUP, Heberheimen og barnehage.  

  

 

Forholdet til 

strategier for 

framtidig 

arealbruk  

I 2016 ble det bestilt en utredning som skulle kartleggge og se nærmere på 

utviklingen av Sykehusskogen. Med basis i dette arbeidet ble det fremmet en sak til 

kommunestyret høsten 2018, der man fokuserte på videreutvikling av dagens 

friområde. Det er også sett på muligheter til å endre skogen til en ny bypark. Det skal 

satses på  fortetting i store deler av Kongsvinger sentrum og man bør være forsiktig 

med å bygge ned grøntområdene som ligger inne i selve byen. Konsekvensen vurderes 

som stor  negativ i forhold til det perspektivet. Samtidig er en videre utvikling av 

sykehuset med tilhørende funksjoner en viktig strategi i kommuneplanens 
samfunnsdel, og en videreutvikling av disse funsjonene sentrumsnært er riktig.  

 

Sett i lys av at det foreligger et stort fortettingspotensiale innenfor allerede avsatt 

areal vurderes samlet konsekvensenne som middel negativ.   

 

 

Samlet vurdering og eventuelle alternativer 

Som omtalt i planbeskrivelsen kapittel 10 og 12.2 og notatet «Vurdering av arealbehov for infrastruktur 
knyttet til helse og omsorg….» kap 3.1.1. er det funnet rom for å utvikle sykehuset og et eventuelt et nytt 
helse-hus på området som omkranser sykehuset på nord- og vestsiden, uten å ta i bruk arealer i  
selve Sykehusskogen. Samlet fortettingspotensial til fremtidige helse- og omsorgsrelaterte formål er i 
overkant av 40 000m2. Parkering forutsettes løst innenfor sykehusområdet, og fremtidig parkering bør 
skje ved parkeringskjellere i forbindelse med fortettingen av området. 
 

For å sikre ytterligere arealer til både en større utvidelse av sykehuset og for å kunne etablere og 
videreutvikle helse- og omsorgstjenester rundt sykehuset vedtok formannskapet ved første gang 
behandling av arealdelen å legge ut arealet mellom den asfalterte gangstien og Fv 250 til offentlig formål 
Unntaket er arealet opp mot gangstien som rommer en bestand for blåvies Søndre del av Sykehusskogen 
er derfor endret fra friområde til fremtidig område for privat og offentlig tjenesteyting. 
 
Anbefaling: Legges inn i tråd med vedtaket fra formannskapet sak 20/19  
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2.3 FRITIDSBOLIGER 
 

2.3.1 1 Bæreia nord 
Gnr/bnr: del av 30/18, 27 og 74 

 
Arealstørrelse: ca. 40 daa 

 
Forslagsstiller: Einar Elseth, Oda og 
Knut Arne Øverbye 

Beskrivelse av området: Forslagsstillerne har spilt inn områder for hyttebebyggelse på tilgrensende 
tomter. Innspillene vurderes derfor under ett. Arealene er ubebygde, består av barskog og ligger ved 
innsjøen Bæreia (60 m unna på det nærmeste). I gjeldende kommuneplan er de avsatt til LNF. Områdene 
rundt Bæreia er generelt mye brukt som friluftsområde, og det ligger en badeplass i nordenden av vannet.  
 
Beskrivelse av tiltaket: Forslaget innebærer at det bygges ca. 15 fritidsboliger i området.  
 
Beskrivelse av 0-alternativet: Videreføring av dagens bruk og LNF-formål. 
 

 
Tema Forutsetninger/verdi Påvirkning Konsekvens  

Miljø 
Forurensning Ikke registrert forurenset 

grunn. Antatt god tilstand. 

Bæreia som resipient og 

vassdraget som det 
sogner til er imidlertid 

sårbart. 

Forslaget medfører liten 

risiko for utslipp, forutsatt 

at ny bebyggelse tilknyttes 

offentlig VA eller på annen 
måte sikres forsvarlig 

løsning for spillvann. 

Konsekvensene vurderes 

som nøytrale.  
 

Transportbehov 

og 

klimagassutslipp 

Området ligger relativt 

nær Kongsvinger sentrum 

sammenlignet med andre 

utmarksarealer (ca. 5 km 

unna, 8 min kjøring). Det 

at området ikke er et 

etablert hytteområde 

trekker noe ned. Middels 

gode forutsetninger. 

Forslaget innebærer 

etablering av kun 10 

hytter. Omfanget er 

dermed lite, og medfører 

ikke økt transportbehov av 

betydning. 

Forslaget medfører lite 

transportbehov. Nærhet til 

Kongsvinger sentrum 

innebærer at hytteeierne 

har kort vei til 

servicefunksjoner, m.v. 

Konsekvensene vurderes 

som nøytrale. 

 

Kulturminner Det er ikke registrert 

kulturminneverdier. 

Forslaget antas ikke å 

påvirke kulturminner. 

Konsekvensen vurderes 

som nøytral. 
 

Naturmiljø Det er ikke registrert 

vesentlige naturverdier i 
selve utredningsområdet, 

men det er et ubebygd 

Forslaget vil medføre 

arealbeslag og oppsplitting 
av et større skogsområde. 

Også arealene i 

Konsekvensen av forslaget 

mht naturverdier vurderes 
som liten – middels 

negativ. 
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skogsområde nært vann, 

og vurderes derfor å ha 

noe verdi. Det er dessuten 
registrert 34 rødlistearter i 

tilknytning til Bæreia, 

herunder en rekke 

fuglearter og edelkreps 

(EN). Sistnevnte vurderes 

å være den viktigste. 

nærområdene kan bli 

påvirket av økt ferdsel, 

støy, lysforurensning, mv. 
som bl.a. kan påvirke 

fuglefaunaen. 

Påvirkningen vurderes 

som middels negativ.  

Landskap Området ligger nokså 

eksponert mot Bæreia, i 

terreng som heller mot 

sørvest. Området har gode 

visuelle kvaliteter av lokal 
betydning. Skråningen er 

viktig fordi den gir 

ryggdekning for hyttene 

som ligger i 

forkant/nederst ved 

vannet. Middels verdi. 

Utbygging vil medføre 

uheldig fjernvirkning i seg 

selv og ved at det gjør 

hyttene i framkant mer 

eksponert. Middels negativ 
påvirkning.  

Konsekvensen mht 

landskap vurderes som 

middels negativ. 

Landskapshensyn bør 

ivaretas ved ev. regulering 
(høydebegrensninger etc). 

 

Landbruk og 

ressurser  

Omtrent hele arealet (40 

daa) består av skog av 

høy bonitet (mindre deler 

har middels bonitet). 

Verdien vurderes som 
middels - stor. 

Omfanget av forslaget er 

noe usikkert, men vil 

kunne medføre 

arealbeslag på inntil 40 

daa skog. Påvirkningen 
vurderes som middels 

negativ. 

Forslaget forringer 

muligheten til å drive 

skogbruk på det aktuelle 

arealet, og kan komplisere 

driften av omkringliggende 
skogsareal. Middels 

negativ konsekvens. 

 

Friluftsliv og 

nærmiljø 

(herunder barn 

og unges 

interesser) 

Forslaget ligger innenfor et 

svært viktig friluftsområde 

med viktige tur-, bade- og 

fiskemuligheter og sti 

langs Bæreia. Deler av 

området ligger innenfor 

100-meterssonen til 

Bæreia. Verdien vurderes 

som stor. 

I dag er friluftskvalitetene 

knyttet til den bynære 

naturopplevelsen rundt 

vannet og skogen. 

Tilgjengeligheten til 

stinettet kan bli svekket. 

Forslaget legger ikke opp 

til bygging nærmere sjøen 

enn eksisterende veg og 
hytter, og ferdselen 

nærmest sjøen blir derfor 

ikke direkte berørt. 

Forslaget vil likevel kunne 

påvirke naturopplevelsen 

og dagens bruk av 

området negativt. Middels 

negativ påvirkning. 

Konsekvensen mht 

friluftsinteresser og 

nærmiljø vurderes som 

middels – stor negativ. 

Gjennom regulering må 

man eventuelt sikre 

muligheter for ferdsel.  

 

Forslaget må også sees i 
sammenheng med de 

andre innspillene på 

Bæreia.  

 

Samfunn 
Samfunns-

sikkerhet 

Arealet er ikke flomutsatt. 

Mulighet for marin leire er 

stort sett fraværende. 

Forutsetningene vurderes 

som gode. 

Forslaget antas i liten grad 

påvirke samf.sikkerheten. 

Konsekvensen vurderes 

totalt sett som nøytral. 
 

Befolkningens 
helse 

Området har høy 
aktsomhetsgrad for radon, 

men har ellers gode 

forutsetninger. 

Forslaget innebærer 
bygninger med rom for 

varig opphold, men siden 

det er snakk om 

hyttebebyggelse vurderes 

påvirkningen som nokså 

liten.  

Bygninger beregnet for 
varig opphold skal ha 

radonsperre mot grunnen. 

Dette sikres ved 

byggesaksbehandling, og 

er løsbart. Konsekvensen 

vurderes som nøytral. 

 

Teknisk 

infrastruktur og 

trafikk 

Adkomst via Bæreiavegen 

og Søstervegen. 

Bæreiavegen har allerede 

en relativt høy belastning i 

forhold til standarden og 
brukes av mange som 

G/S-vei. Nærmeste 

mulighet for 

strømtilkobling er ca. 1,2 

km unna (Holtbergveien). 

Det er ikke offentlig vann 

eller avløp til Bæreia i dag. 

Nærmeste tilknytnings-

punkt er øverst i 

eksisterende bebyggelse i 
Lia, men det er mulig man 

må øke dimensjoner i 

eksisterende ledningsnett 

helt fra høydebassenget i 

Ryllikvegen.  

Et nytt hyttefelt vil øke 

belastningen på 

Bæreiavegen. Hvis det 

bygges ut i større skala 

må det påregnes å knytte 
seg offentlig VA, men det 

er tvilsomt om området er 

stort nok til å bære 

kostnadene for dette. Et 

alternativ er at det 

anlegges private kjemisk-

biologiske renseanlegg 

som grupper av hytter 

kobles til. Slike anlegg 

forutsetter at alle hyttene 
som skal knyttes til 

anlegget bygges samtidig. 

VA-løsning må avklares av 

forurensningsmyndigheten 

i kommunen/ev. 

Fylkesmannen. 

Konsekvens mht 

trafikksikkerhet og teknisk 

infrastruktur vurderes som 

nøytral for forslaget isolert 

sett, ettersom forslaget 
innebærer et begrenset 

antall hytter (ca. 15).  

 

Innspillet må imidlertid 

sees i sammenheng med 

øvrige innspill i området.  
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Attraktivitet Arealet ligger sørvestvendt, har gode solforhold, utsikt og nærhet til større vann og 

populære friluftsområder. Forslaget vil sannsynligvis kunne gi attraktive hyttetomter.  
 

Forholdet til 

strategier for 
framtidig 

arealbruk  

Vedtatt arealstrategi har et klart mål om å styrke og videreutvikle nærfriluftsområdene 

for å styrke folkehelsen. Det er også et klart mål å styrke allmennhetens mulighet for 
ferdsel, aktiviteter og gode opplevelser langs og i kommunens mange vann og 

vassdrag. Samtidig er det et mål om å understøtte økt verdiskapning knyttet til jord- 

og skogbrukets ressurser. Der det er forenlig med naturverdier og allmennhetens 

friluftsinteresser, bør det gis rom for arealbruksendringer. Friluftsinteressene rundt 

Bæreia er imidlertid såpass store at de bør veie tyngre enn andre interesser. 

Konsekvensen av forslaget vurderes som stor negativ.   

 

Samlet vurdering og eventuelle alternativer 

Forslaget vil sannsynligvis gi attraktive og realiserbare hyttetomter. Områdene rundt Bæreia er imidlertid 
et mye brukt friluftsområde, og forslaget har negative konsekvenser mht. friluftsliv. Det har også nokså 
negative konsekvenser mht. skogbruk, og potensielt landskap. Må sees i sammenheng med de andre 
innspillene rundt Bæreia, spesielt mht. friluftsliv og teknisk infrastruktur. 
 
Anbefaling: Anbefales ikke. 
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2.3.2 28 Bæreia øst 
Gnr/bnr: 28/62 Arealstørrelse: 355 daa Forslagsstiller: Knut Reidar Fritsvold Rognhaug 

Beskrivelse av området: Arealet er ubebygd, består av barskog og ligger inntil innsjøen Bæreia. I 
gjeldende kommuneplan er området avsatt til LNF. Områdene rundt Bæreia er generelt mye brukt som 
friluftsområde, og det ligger en badeplass i nordenden av vannet. 
 
Beskrivelse av tiltaket: Bygging av ca. 100 fritidsboliger over en tidsperiode på 4-12 år. Forslagsstiller 
ønsker primært å bygge hyttene helt ned mot vannet, og ønsker å unngå å bygge i myrområdet i nordøst.  
 
Beskrivelse av 0-alternativet: Videreføring av dagens bruk og LNF-formål. 

 
Tema Forutsetninger/verdi Påvirkning Konsekvens  

Miljø 
Forurensning Ikke registrert forurenset 

grunn. Antatt god tilstand. 

Bæreia som resipient og 

vassdraget som det 

sogner til er imidlertid 

sårbart. 

Forslaget medfører liten 

risiko for utslipp, forutsatt 

at ny bebyggelse tilknyttes 

offentlig VA eller på annen 

måte sikres forsvarlig 

løsning for spillvann. 

Konsekvensene vurderes 

som nøytrale.  
 

Transportbehov 

og 

klimagassutslipp 

Området ligger relativt 

nær Kongsvinger sentrum 

sammenlignet med andre 
utmarksarealer (ca. 5 km 

unna, 8 min kjøring). Det 

at området ikke er et 

etablert hytteområde 

trekker noe ned. Middels 

gode forutsetninger. 

Forslaget innebærer 

etablering av ca. 100 

hytter. Omfanget vurderes 
som nokså stort, men 

ettersom formålet er 

fritidsbebyggelse medfører 

det ikke vesentlig økt 

transportbehov. 

Forslaget medfører relativt 

lite transportbehov. 

Nærhet til Kongsvinger 
sentrum innebærer at 

hytteeierne har kort vei til 

servicefunksjoner, m.v. 

Konsekvensen vurderes 

som liten negativ. 

 

Kulturminner Det er ikke registrert 

kulturminner i området.   

Tiltaket vil ikke påvirke 

kulturminner og -miljøer.  

Konsekvensen vurderes 

som nøytral.  
 

Naturmiljø Arealet er stort, mer eller 

mindre ubebygd og ligger 

dels i vannkanten. I nord 

ligger Holtmyra, og det 

renner en bekk gjennom 
området. Myra er 

vanskelig å verdivurdere 

da den ikke er registrert i 

Naturbase. Området 

vurderes å ha noe – 

middels verdi. Det er 

dessuten registrert 34 

rødlistearter i tilknytning 

til Bæreia, herunder en 

Forslaget vil medføre 

arealbeslag og oppsplitting 

av et større skogsområde. 

Siden bebyggelsen er 

foreslått utenom/ 
nedstrøms for myra antas 

denne å bli lite påvirket. 

Arealene i nærområdene 

kan bli påvirket av økt 

ferdsel, støy, 

lysforurensning, mv. som 

bl.a. kan påvirke 

fuglefaunaen. 

Konsekvensen av forslaget 

mht naturverdier vurderes 

som middels negativ. 
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rekke fuglearter og 

edelkreps (EN). Sistnevnte 

vurderes å være den 
viktigste. 

Påvirkningen vurderes 

som middels negativ. 

Landskap Området ligger eksponert 

mot Bæreia, i terreng som 

heller mot sørvest. 

Området har gode visuelle 

kvaliteter av lokal 

betydning. Verdien 

vurderes som middels. 

Utbygging vil medføre 

inngrep i landskapet og 

medføre uheldig 

fjernvirkning ettersom 

terrenget er bratt. 

Påvirkningen vurderes 

som middels negativ.  

Konsekvensen mht 

landskap vurderes som 

middels negativ. 

Landskapshensyn bør 

ivaretas ved ev. regulering 

(høydebegrensninger etc). 

 

Landbruk og 

ressurser  

Arealet omfatter 39 daa 

dyrkbar jord (nordøst på 

tomta), 265 daa skog av 

høy bonitet og 50 daa av 
middels bonitet. Verdien 

vurderes som middels - 

stor. 

Forslaget går ut på å 

bygge hytter i sørvest, og 

man unngår da dyrkbar 

jord. Påvirkningen 
vurderes som middels 

negativ pga arealtap av 

skog med høy bonitet. 

Forslaget forringer 

muligheten til å drive 

skogbruk på det aktuelle 

arealet, og kan komplisere 
driften av omkringliggende 

skogsareal. Middels 

negativ konsekvens. 

 

Friluftsliv og 

nærmiljø 

(herunder barn 

og unges 

interesser) 

Forslaget ligger innenfor et 

svært viktig friluftsområde 

med viktige tur-, bade- og 

fiskemuligheter og sti 

langs Bæreia. Deler av 

området ligger innenfor 

100-meterssonen til 

Bæreia. I dag er 
friluftskvalitetene knyttet 

til den bynære 

naturopplevelsen rundt 

vannet og skogen. Verdien 

vurderes som stor. 

Tilgjengeligheten til 

stinettet kan bli svekket. 

Forslaget legger ikke opp 

til bygging nærmere sjøen 

enn eksisterende veg og 

hytter, og ferdselen 

nærmest sjøen blir derfor 

ikke direkte berørt.  
Forslaget vil likevel kunne 

påvirke naturopplevelsen 

og dagens bruk av 

området negativt. Middels 

negativ påvirkning. 

Konsekvensen mht 

friluftsinteresser og 

nærmiljø vurderes som 

middels – stor negativ. 

Gjennom regulering må 

man eventuelt sikre 

muligheter for ferdsel.  

 
Forslaget må også sees i 

sammenheng med de 

andre innspillene på 

Bæreia. 

 

Samfunn 
Samfunns-

sikkerhet 

Arealet nærmest bæreia 

inngår i 

aktsomhetsområde for 

flom. Det renner dessuten 

en bekk på langs gjennom 

hele området. Området 

ligger over marin grense 

(registrert liten mulighet 
for marin leire). Gode – 

middels forutsetninger. 

Siden bekken renner på 

langs gjennom hele 

området kan prosjektet 

komme konflikt med 

denne. Forslagsstiller 

ønsker å bygge nær 

vannet hvor det også er 

mulig flomfare. 
Påvirkningen anses som 

liten – middels. 

Flomfare og ev. behov for 

tilpasning av prosjektet, 

må utredes i 

reguleringsplan, men er 

antagelig løsbart. 

Konsekvensen vurderes 

som liten negativ. 

 

Befolkningens 

helse 

Området har høy 

aktsomhetsgrad for radon, 

men har ellers gode 

forutsetninger. 

Forslaget innebærer 

bygninger med rom for 

varig opphold, men siden 

det er snakk om 

hyttebebyggelse vurderes 

påvirkningen som nokså 

liten.  

Bygninger beregnet for 

varig opphold skal ha 

radonsperre mot grunnen. 

Dette sikres ved 

byggesaksbehandling, og 

er løsbart. Konsekvensen 

vurderes som nøytral. 

 

Teknisk 

infrastruktur og 

trafikk 

Området vil ha adkomst 

via Bæreiavegen og 

Søstervegen. Bæreiavegen 

har allerede en relativt 
høy belastning i forhold til 

standarden og brukes av 

mange også som G/S-vei. 

Nærmeste mulighet for 

strømtilkobling er ca. 1,2 

km unna (Holtbergveien). 

Det er ikke offentlig vann 

eller avløp til Bæreia i dag. 

Nærmeste tilknytnings-
punkt er øverst i 

eksisterende bebyggelse i 

Lia, men det er mulig man 

må øke dimensjoner i 

eksisterende ledningsnett 

helt fra høydebassenget i 

Ryllikvegen. 

Et nytt hyttefelt vil øke 

belastningen på 

Bæreiavegen. Hvis det 

bygges ut i større skala 
må det påregnes å knytte 

seg offentlig VA. Dette må 

avklares av 

forurensningsmyndigheten 

i kommunen/ev. 

Fylkesmannen. Det legges 

til grunn at et hyttefelt av 

denne størrelsen (ca. 100 

hytter) må tilknyttes 
offentlig VA-nett, og at 

feltet vil være stort nok til 

å bære kostnadene av 

dette. 

Konsekvens mht 

trafikksikkerhet og teknisk 

infrastruktur vurderes som 

liten negativ for forslaget 
isolert sett.  

 

Innspillet må imidlertid 

sees i sammenheng med 

øvrige innspill i området.  

 

Attraktivitet Arealet ligger sørvestvendt, har gode solforhold, utsikt og nærhet til større vann og 

populære friluftsområder. Forslaget vil sannsynligvis kunne gi attraktive hyttetomter.   
 

Forholdet til 

strategier for 

framtidig 

arealbruk  

Vedtatt arealstrategi har et klart mål om å styrke og videreutvikle nærfriluftsområdene 

for å styrke folkehelsen. Det er også et klart mål å styrke allmennhetens mulighet for 

ferdsel, aktiviteter og gode opplevelser langs og i kommunens mange vann og 

vassdrag. Samtidig er det et mål om å understøtte økt verdiskapning knyttet til jord- 
og skogbrukets ressurser. Der det er forenlig med naturverdier og allmennhetens 

friluftsinteresser, bør det gis rom for arealbruksendringer. Friluftsinteressene rundt 
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Bæreia er imidlertid såpass store at de bør veie tyngre enn andre interesser. 

Konsekvensen av forslaget vurderes som stor negativ.   

Samlet vurdering og eventuelle alternativer 

Forslaget vil sannsynligvis gi attraktive og realiserbare hyttetomter. Områdene rundt Bæreia er imidlertid 
et mye brukt friluftsområde, og forslaget har negative konsekvenser mht. friluftsliv. Det har også nokså 
negative konsekvenser mht. skogbruk, og potensielt landskap. Må sees i sammenheng med de andre 
innspillene rundt Bæreia, spesielt mht. friluftsliv og teknisk infrastruktur. 
 
Anbefaling: Anbefales ikke. 
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2.3.3 8 Bæreia sør 
Gnr/bnr: 24/1 og 24/16 

 
Arealstørrelse: ca. 350 daa 

 
Forslagsstiller: Lier Gård v/Jens Christian 
Delphin, Gunn Helgeneseth Alnes  

Beskrivelse av området: Arealet er stort sett ubebygd (omfatter 5 eksisterende hytter, består av 
barskog og ligger sørøst for innsjøen Bæreia. I gjeldende kommuneplan er området avsatt til LNF. 
Områdene rundt Bæreia er generelt mye brukt som friluftsområde, og det ligger en badeplass i nordenden 
av vannet. I sørvest ligger Forsvarets veteransenter.    
 

Beskrivelse av tiltaket: Forslaget innebærer at det legges til rette for ca. 40 hytter i området.  
 
Beskrivelse av 0-alternativet: Videreføring av dagens bruk og LNF-formål. 

 
Tema Forutsetninger/verdi Påvirkning Konsekvens 

 

Miljø 
Forurensning Ikke registrert forurenset 

grunn. Antatt god tilstand. 

Bæreia som resipient og 

vassdraget som det 

sogner til er imidlertid 
sårbart. 

Forslaget medfører liten 

risiko for utslipp, forutsatt 

at ny bebyggelse tilknyttes 

offentlig VA eller på annen 

måte sikres forsvarlig 
løsning for spillvann. 

Konsekvensene vurderes 

som nøytrale.  
 

Transportbehov 
og 

klimagassutslipp 

Området ligger relativt 
nær Kongsvinger sentrum 

sammenlignet med andre 

utmarksarealer (ca. 7 km 

unna, 11 min kjøring). Det 

at området ikke er et 

etablert hytteområde 

trekker noe ned. Middels 

gode forutsetninger. 

Forslaget innebærer 
etablering av ca. 40 hytter 

i et nytt hytteområde. 

Omfanget vurderes som 

moderat, og medfører ikke 

vesentlig økt 

transportbehov. 

Forslaget medfører 
moderat transportbehov. 

Nærhet til Kongsvinger 

sentrum innebærer at 

hytteeierne har kort vei til 

servicefunksjoner, m.v. 

Konsekvensene vurderes 

som nøytrale. 

 

Kulturminner Det er ikke registrert 

kulturminneverdier. 

Forslaget antas ikke å 

påvirke kulturminner. 

Konsekvensen vurderes 

som nøytral. 
 

Naturmiljø Det er ikke registrert 

vesentlige naturverdier i 

selve utredningsområdet, 
men det er et stort og 

ubebygd skogsområde 

som ligger dels i 

vannkanten, og vurderes 

derfor å ha noe – middels 

verdi. Det er dessuten 

registrert 34 rødlistearter i 

tilknytning til Bæreia, 

herunder en rekke 

Forslaget vil medføre 

arealbeslag og oppsplitting 

av et større skogsområde. 
Arealene i nærområdene 

kan bli påvirket av økt 

ferdsel, støy, 

lysforurensning, mv. som 

bl.a. kan påvirke 

fuglefaunaen. 

Påvirkningen vurderes 

som middels negativ. 

Konsekvensen av forslaget 

mht naturverdier vurderes 

som middels negativ. 
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fuglearter og edelkreps 

(EN). Sistnevnte vurderes 

å være den viktigste. 

Landskap Området ligger eksponert 
mot Bæreia, i terreng som 

heller mot sør. Området 

har gode visuelle 

kvaliteter av lokal 

betydning, og er relativt 

uberørt av bebyggelse i 

dag. Middels verdi. 

Utbygging vil medføre noe 
inngrep i landskapet og 

sannsynligvis medføre 

uheldig fjernvirkning. 

Påvirkning/omfang 

vurderes som middels 

negativ.  

Konsekvensen mht 
landskap vurderes som 

middels negativ. 

Landskapshensyn bør 

ivaretas ved ev. regulering 

(høydebegrensninger etc). 

 

Landbruk og 

ressurser  

Utredningsområdet består 

av ca. 130 daa skog av 

høy bonitet og 144 daa av 

middels bonitet. Verdien 
vurderes som middels. 

Ettersom det foreslås 40 

hytter antas det ikke at 

hele området på 350 daa 

blir utbygd i sin helhet. 
Utbygging vil uansett 

medføre arealbeslag på 

relativt store arealer med 

produktiv skog. Middels 

negativ påvirkning. 

Forslaget ødelegger 

muligheten til å drive 

skogbruk på det aktuelle 

arealet, og kan komplisere 
driften av omkringliggende 

skogsareal. Konsekvensen 

vurderes som middels 

negativ. 

 

Friluftsliv og 

nærmiljø 

(herunder barn 

og unges 

interesser) 

Deler av området ligger i 

100-m-sonen til Bæreia. 

En del av området (ca. 

halve området i vest og 50 

meters buffer langs 

vannarealet) er registrert 
som svært viktig/Viktig 

friluftsområde, pga de 

viktige tur-, bade- og 

fiskemulighetene samt sti 

langs Bæreia. Området er 

kun delvis registrert som 

svært viktig friluftsområde 

fordi det er færre stier 

som knytter Bæreia 

sammen med byen i 
sørenden av vannet enn 

lengre nord, men stiene 

og ferdselen langs sjøen er 

svært viktig. Forslaget 

strekker seg helt ned til 

vannkanten, som er den 

viktigste sonen for 

friluftslivet. Stor verdi. 

Forslaget kan få negative 

konsekvenser for dagens 

bruk av området. 

Tilgjengeligheten til 

stinettet og 

naturopplevelsen i 
området kan bli svekket. 

Middels negativ 

påvirkning. 

Konsekvensen mht 

friluftsinteresser og 

nærmiljø vurderes som 

middels – stor negativ. 

Gjennom regulering må 

man eventuelt sikre 
muligheter for ferdsel.  

 

Forslaget må også sees i 

sammenheng med de 

andre innspillene på 

Bæreia. 

 

Samfunn 
Samfunns-

sikkerhet 

Et lite areal i sør inngår i 

aktsomhetsområde for 

flom. Området ligger over 

marin grense (registrert 

liten mulighet for marin 
leire). Forutsetningene 

vurderes som nokså gode. 

Det er sannsynligvis 

uproblematisk å tilpasse 

prosjektet slik at 

flomutsatte områder 

unngås. Forslaget antas i 
liten grad påvirke 

samf.sikkerheten. 

Flomfare og ev. behov for 

tilpasninger må utredes i 

reguleringsplan. 

Konsekvensen vurderes 

totalt sett som nøytral. 

 

Befolkningens 

helse 

Området har høy 

aktsomhetsgrad for radon, 

men har ellers gode 

forutsetninger. 

Forslaget innebærer 

bygninger med rom for 

varig opphold, men siden 

det er snakk om 

hyttebebyggelse vurderes 

påvirkningen som nokså 

liten.  

Bygninger beregnet for 

varig opphold skal ha 

radonsperre mot grunnen. 

Dette sikres ved 

byggesaksbehandling, og 

er løsbart. Konsekvensen 

vurderes som nøytral. 

 

Teknisk 

infrastruktur 

Området vil ha adkomst 

via Bæreiavegen og 

Søstervegen. Bæreiavegen 
har allerede en relativt 

høy belastning i forhold til 

standarden og brukes av 

mange også som G/S-vei. 

Nærmeste mulighet for 

strømtilkobling er ca. 440 

m unna (ledningen fra 

Granli til veteransenteret). 

Det er ikke offentlig vann 

eller avløp til Bæreia i dag. 
Nærmeste tilknytnings-

punkt er øverst i 

eksisterende bebyggelse i 

Lia, men det er mulig man 

må øke dimensjoner i 

eksisterende ledningsnett 

Et nytt hyttefelt vil øke 

belastningen på 

Bæreiavegen. Hvis det 
bygges ut i større skala 

må det påregnes å knytte 

seg offentlig VA. Det 

legges til grunn at et 

hyttefelt av denne 

størrelsen (ca. 40 hytter) 

må tilknyttes offentlig VA-

nett, og at feltet vil være 

stort nok til å bære 

kostnadene av dette. VA-
løsning må avklares av 

forurensningsmyndigheten 

i kommunen/ev. 

Fylkesmannen. 

Konsekvens mht 

trafikksikkerhet og teknisk 

infrastruktur vurderes som 
nøytral til liten negativ for 

forslaget isolert sett.  

 

Innspillet må imidlertid 

sees i sammenheng med 

øvrige innspill i området.  
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helt fra høydebassenget i 

Ryllikvegen. 

Attraktivitet Arealet ligger sørvestvendt, har relativt gode solforhold, muligheter for utsikt og 

nærhet til større vann og populære friluftsområder. Forslaget vil kunne gi attraktive 
hyttetomter gitt at man hogger skog for å skape utsikt til vannet.   

 

Forholdet til 
strategier for 

framtidig 

arealbruk  

Vedtatt arealstrategi har et klart mål om å styrke og videreutvikle nærfriluftsområdene 
for å styrke folkehelsen. Det er også et klart mål å styrke allmennhetens mulighet for 

ferdsel, aktiviteter og gode opplevelser langs og i kommunens mange vann og 

vassdrag. Samtidig er det et mål om å understøtte økt verdiskapning knyttet til jord- 

og skogbrukets ressurser. Der det er forenlig med naturverdier og allmennhetens 

friluftsinteresser, bør det gis rom for arealbruksendringer. Friluftsinteressene rundt 

Bæreia er imidlertid såpass store at de bør veie tyngre enn andre interesser. 

Konsekvensen av forslaget vurderes som stor negativ.   

 

Samlet vurdering og eventuelle alternativer 

Forslaget vil sannsynligvis gi attraktive og realiserbare hyttetomter. Områdene rundt Bæreia er imidlertid 
et mye brukt friluftsområde, og forslaget har negative konsekvenser mht. friluftsliv. Det har også nokså 
negative konsekvenser mht. skogbruk, og potensielt landskap. Må sees i sammenheng med de andre 
innspillene rundt Bæreia, spesielt mht. friluftsliv og teknisk infrastruktur. 
 
Anbefaling: Anbefales ikke. 
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2.3.4 26 Bæreia vest 
Gnr/bnr: Deler av 24/8, 24/21, 
31/1, 31/8, 32/39, 33/6, 33/23 og 
33/63 

Arealstørrelse: Ca. 460 daa 
landareal 

Forslagsstiller: Ole Reidar 
Gjems, Ole Melland og Torbjørn 
Martin Landsverk 

Beskrivelse av området: Arealet består stort sett av barskog og ligger inntil innsjøen Bæreia. Det finnes 
et par hytter i området per i dag. I gjeldende kommuneplan er området avsatt til LNF. Områdene rundt 
Bæreia er generelt mye brukt som friluftsområde, og det ligger en badeplass i nordenden av vannet. I 
sørvest ligger Forsvarets veteransenter.  
 
Beskrivelse av tiltaket: Forslaget innebærer at det legges til rette for nærmere 100 hytter i området. 
 
Beskrivelse av 0-alternativet: Videreføring av dagens bruk og LNF-formål. 

 
Tema Forutsetninger/verdi Påvirkning Konsekvens  

Miljø 
Forurensning Ikke registrert forurenset 

grunn. Antatt god tilstand. 

Bæreia som resipient og 

vassdraget som det 

sogner til er imidlertid 

sårbart. 

Forslaget medfører liten 

risiko for utslipp, forutsatt 

at ny bebyggelse tilknyttes 

offentlig VA eller på annen 

måte sikres forsvarlig 

løsning for spillvann. 

Konsekvensene vurderes 

som nøytrale.  
 

Transportbehov 
og 

klimagassutslipp 

Området ligger relativt 
nær Kongsvinger sentrum 

sammenlignet med andre 

utmarksarealer i 

kommunen (ca. 5 km 

unna, 8 min kjøring). Det 

at området ikke er et 

etablert hytteområde 

trekker noe ned. 

Forutsetningene vurderes 

som middels gode. 

Forslaget innebærer 
etablering av ca. 100 

hytter. Omfanget vurderes 

som nokså stort, men 

ettersom formålet er 

fritidsbebyggelse medfører 

det ikke vesentlig økt 

transportbehov. 

Forslaget medfører relativt 
lite transportbehov. 

Nærhet til Kongsvinger 

sentrum innebærer at 

hytteeierne har kort vei til 

servicefunksjoner, og 

relativt god tilgang ved 

leveranse av kommunale 

tjenester, m.v. 

Konsekvensen vurderes 

som liten negativ. 

 

Kulturminner Det er ikke registrert 
kulturminneverdier. 

Forslaget antas ikke å 
påvirke kulturminner. 

Konsekvensen vurderes 
som nøytral. 

 

Naturmiljø Det aktuelle arealet er 
stort, mer eller mindre 

ubebygd, og berører 

kantsonene til to større 

myrer (Aurtjennsmyra og 

Rålimyra, begge med verdi 

B, viktig) samt Bæreia. 

Verdien anses som 

middels. Det er dessuten 

registrert 34 rødlistearter i 

Forslaget vil medføre 
arealbeslag og oppsplitting 

av et større skogsområde, 

og kan forringe viktige 

naturtyper (myr), 

avhengig av lokalisering 

av bebyggelsen. Arealene i 

nærområdene kan bli 

påvirket av økt ferdsel, 

støy, lysforurensning, mv. 

Både verdien av området 
og omfanget av inngrepet 

er nokså stort. 

Konsekvensen av forslaget 

mht naturverdier vurderes 

som middels – stor 

negativ. 
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tilknytning til Bæreia, 

herunder en rekke 

fuglearter og edelkreps 
(EN). Sistnevnte vurderes 

å være den viktigste. 

som bl.a. kan påvirke 

fuglefaunaen. Middels – 

stor negativ påvirkning.  

Landskap Deler av området ligger 

eksponert mot Bæreia, 

men området er nokså 

flatt. Verdien vurderes 

som liten. 

Full utbygging vil medføre 

nokså stort inngrep i 

landskapet men ettersom 

arealet er nokså flatt blir 

fjernvirkningen begrenset. 

Liten - middels negativ 

påvirkning.  

Konsekvensen mht 

landskap vurderes som 

liten negativ. 

Landskapshensyn bør 

ivaretas ved ev. regulering 

(begrensninger knyttet til 

høyder, lysrefleksjon, etc). 

 

Landbruk og 

ressurser  

Utredningsområdet består 

av ca. 137 daa skog av 

høy bonitet og 109 daa av 
middels bonitet. 

Driftsforholdene vurderes 

som gode. Verdien anses 

som middels – stor. 

Full utbygging medfører 

arealbeslag på 137 daa 

skog av høy bonitet og 
109 daa av middels 

bonitet. Påvirkningen 

vurderes som middels 

negativ. 

Forslaget ødelegger 

muligheten til å drive 

skogbruk på det aktuelle 
arealet, og kan komplisere 

driften av omkringliggende 

skogsareal. Konsekvensen 

vurderes som middels 

negativ. 

 

Friluftsliv og 

nærmiljø 

(herunder barn 

og unges 

interesser) 

På vestsiden av Bæreia er 

det færre forbindelser 

mellom byen og Bæreia, 

og dermed noe mindre 

bruk av arealene til 

friluftsliv. Det er imidlertid 
stinett som går videre mot 

Skitjern/Arons hule, og 

Bæreiavegen er mye brukt 

til friluftsliv. Vegen med en 

buffer på 30 meter på 

vestsiden av vannet ligger 

inne som svært viktig 

friluftsområde. Arealene 

sør for Skitjernsvegen 

ligger inne som viktig 
område. Verdien vurderes 

som stor.  

Forslaget går helt ned til 

vannkanten. Det er 

arealene langs 

Bæreiavegen som er 

viktigst for friluftslivet. Å 

legge inn nærmere 100 
hytter vil påvirke 

opplevelsen av området 

negativt og mulighetene 

for rekreasjon og 

naturopplevelse kan 

svekkes.  

Konsekvensen mht 

friluftsinteresser og 

nærmiljø vurderes som 

middels negativ. 

Forbindelseslinjer og 

naturopplevelse må i 
størst mulig grad ivaretas 

gjennom regulering. 

 

 

Forslaget må også sees i 

sammenheng med de 

andre innspillene på 

Bæreia.  

 

Samfunn 
Samfunns-
sikkerhet 

Arealene nærmest Bæreia 
inngår i 

aktsomhetsområde for 

flom. Forutsetningene 

vurderes likevel totalt sett 

som nokså gode. 

Det er sannsynligvis 
uproblematisk å tilpasse 

prosjektet slik at 

flomutsatte områder 

unngås. Forslaget antas i 

liten grad påvirke 

samf.sikkerheten. 

Flomfare og ev. behov for 
tilpasning av prosjektet, 

må avklares i 

reguleringsplan. 

Konsekvensen vurderes 

totalt sett som nøytral. 

 

Befolkningens 

helse 

Området har høy 

aktsomhetsgrad for radon, 

men har ellers gode 

forutsetninger. 

Forslaget innebærer 

bygninger med rom for 

varig opphold, men siden 

det er snakk om 

hyttebebyggelse vurderes 
påvirkningen som liten.  

Bygninger beregnet for 

varig opphold skal ha 

radonsperre mot grunnen. 

Dette sikres ved 

byggesaksbehandling, og 
er løsbart. Konsekvensen 

vurderes som nøytral. 

 

Teknisk 

infrastruktur og 

trafikk 

Området vil ha adkomst 

via Bæreiavegen (og ev. 

Skitjernsvegen). 

Nærmeste mulighet for 

strømtilkobling 3 km unna 

(ledningen fra Granli til 

veteransenteret). Det er 

ikke offentlig vann eller 

avløp til Bæreia i dag. 
Nærmeste tilknytnings-

punkt er øverst i 

eksisterende bebyggelse i 

Lia, men det er mulig man 

må øke dimensjoner i 

eksisterende ledningsnett 

helt fra høydebassenget i 

Ryllikvegen.  

Et nytt hyttefelt vil øke 

belastningen på 

Bæreiavegen. Hvis det 

bygges ut i større skala 

må det påregnes å knytte 

seg offentlig VA. Det 

legges til grunn at et 

hyttefelt av denne 

størrelsen (ca. 100 hytter) 
må tilknyttes offentlig VA-

nett, og at feltet er stort 

nok til å bære kostnadene 

av dette. VA-løsning må 

avklares av 

forurensningsmyndigheten 

i kommunen/ev. 

Fylkesmannen.  

Konsekvens mht 

trafikksikkerhet og teknisk 

infrastruktur vurderes som 

liten negativ for forslaget 

isolert sett.  

 

Innspillet må imidlertid 

sees i sammenheng med 

øvrige innspill i området.  

 

Attraktivitet Området ligger nær populære friluftsområder og nær større vann. Området ligger 

østvendt. Det har akseptable solforhold, men noe dårligere enn andre siden av vannet.  
 

Forholdet til 

strategier for 

framtidig 
arealbruk  

Vedtatt arealstrategi har et klart mål om å styrke og videreutvikle nærfriluftsområdene 

for å styrke folkehelsen. Det er også et klart mål å styrke allmennhetens mulighet for 

ferdsel, aktiviteter og gode opplevelser langs og i kommunens mange vann og 
vassdrag. Samtidig er det et mål om å understøtte økt verdiskapning knyttet til jord- 

og skogbrukets ressurser. Der det er forenlig med naturverdier og allmennhetens 

friluftsinteresser, bør det gis rom for arealbruksendringer. Friluftsinteressene rundt 
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Bæreia er imidlertid såpass store at de bør veie tyngre enn andre interesser. 

Konsekvensen av forslaget vurderes som stor negativ.   

Samlet vurdering og eventuelle alternativer 

Forslaget vil sannsynligvis gi attraktive og realiserbare hyttetomter. Områdene rundt Bæreia er imidlertid 
et mye brukt friluftsområde, og forslaget har negative konsekvenser mht. friluftsliv. Det har også nokså 
negative konsekvenser mht. skogbruk, og natur.  Må sees i sammenheng med de andre innspillene rundt 
Bæreia, spesielt mht. friluftsliv og teknisk infrastruktur. 
 
Anbefaling: Anbefales ikke. 
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2.3.5 53 Bæreia vest, Område 5  
Gnr/bnr: 33/6 og 31/1 Arealstørrelse:  ca. 30 daa Forslagsstiller: Formannskapet 

Sak 20/19 
 

Beskrivelse av området: Arealet består stort sett av barskog. Det finnes et par hytter i området per i 
dag. I gjeldende kommuneplan er området avsatt til LNF. Områdene rundt Bæreia er generelt mye brukt 
som friluftsområde, og det ligger en badeplass i nordenden av vannet. I sørvest ligger Forsvarets 
veteransenter.  
 
Beskrivelse av tiltaket: Forslaget innebærer at det legges til rette for ca. 10 hytter. 
 
Beskrivelse av 0-alternativet: Videreføring av dagens bruk og LNF-formål. 

 

 
 
Tema Forutsetninger/verdi Påvirkning Konsekvens  

Miljø 
Forurensning Ikke registrert forurenset 

grunn. Antatt god tilstand. 

Bæreia som resipient og 

vassdraget som det 

sogner til er imidlertid 

sårbart. 

Forslaget medfører liten 

risiko for utslipp, forutsatt 

at ny bebyggelse tilknyttes 

offentlig VA eller på annen 

måte sikres forsvarlig 

løsning for spillvann. 

Konsekvensene vurderes 

som nøytrale.  
 

Transportbehov 

og 

klimagassutslipp 

Området ligger relativt 

nær Kongsvinger sentrum 

sammenlignet med andre 

utmarksarealer i 
kommunen (ca. 5 km 

unna, 8 min kjøring). 

Forutsetningene vurderes 

som middels gode. 

Naturlige adkomst er fra 

Skitjernsvegen.  

Forslaget innebærer 

etablering av ca. 10 

hytter. Formålet er 

fritidsbebyggelse og 
medfører ikke vesentlig 

økt transportbehov. 

Forslaget medfører relativt 

lite transportbehov. 

Nærhet til Kongsvinger 

sentrum innebærer at 
hytteeierne har kort vei til 

servicefunksjoner, og 

relativt god tilgang ved 

leveranse av kommunale 

tjenester, m.v. 

Konsekvensen vurderes 

som nøytral. 
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Kulturminner Det er ikke registrert 

kulturminneverdier. 

Forslaget antas ikke å 

påvirke kulturminner. 

Konsekvensen vurderes 

som nøytral. 
 

Naturmiljø Det er ikke registrert 

naturtypelokaliteter, 
rødlistearter eller andre 

parameteren som måles. 

Berører kantsonene til et 

myrdrag, de store myrene 

har verdi som viktig. 

Verdien anses som 

middels. Det er registrert 

34 rødlistearter i 

tilknytning til Bæreia,  

herunder en rekke  
fuglearter og edelkreps. 

Forslaget vil medføre 

arealbeslag. Arealene i 
nærområdene kan bli 

påvirket av økt ferdsel 

som kan påvirke 

fuglefaunaen. 

Påvirkningen vurderes 

som middel negativ,  
 
  

Konsekvensen av forslaget 

mht. naturverdier 
vurderes i 

skjæringspunktet mellom 

liten og middels negativ. 

 

Landskap Området er så godt som 

flatt og ligger på en lite 

høydedrag vest for 

Bæreia. Verdien vurderes 

som noe. 

Utbygging vil medføre 

inngrep i landskapet men 

ettersom arealet er nokså 

flatt blir fjernvirkningen 

begrenset. Liten negativ 

påvirkning.  

Konsekvensen mht. 

landskap vurderes som 

liten negativ. 

Landskapshensyn bør 

ivaretas ved ev. regulering 

(begrensninger knyttet til 

høyder, lysrefleksjon, 

etc.). 

 

Landbruk og 

ressurser  

Utredningsområdet består 

av ca. 8 daa skog av høy 

bonitet og 20 daa av 
middels bonitet. 

Driftsforholdene vurderes 

som gode. Verdien anses 

som middels. 

Full utbygging medfører 

arealbeslag Påvirkningen 

vurderes som liten 
negativ. 

Forslaget fjerner 

muligheten til å drive 

skogbruk på det aktuelle 
arealet. Konsekvens 

liten negativ. 

 

Friluftsliv og 

nærmiljø 

(herunder barn  

og unges  

interesser) 

På vestsiden av Bæreia er 

det færre forbindelser 

mellom byen og Bæreia, 

og dermed noe mindre 

bruk av arealene til 

friluftsliv. Det er imidlertid 

stinett som går videre mot 
Skitjern/Arons hule, og 

Bæreiavegen er mye brukt 

til friluftsliv. Vegen med en 

buffer på 30 meter på 

vestsiden av vannet ligger 

inne som svært viktig 

friluftsområde. Arealene 

sør for Skitjernsvegen 

ligger inne som viktig 

område. Verdien vurderes 
som stor.  

Det er arealene langs 

Bæreiavegen som er 

viktigst for friluftslivet.  

Området ligger 

tilbaketrukket og blir lite 

eksponert. Mulighetene for 

rekreasjon og 
naturopplevelse 

opprettholdes. Liten 

negativ påvirkning. 

Konsekvensen mht. 

friluftsinteresser og 

nærmiljø vurderes som 

liten negativ.  

 

Forbindelseslinjer og 

naturopplevelse er i 
varetatt i dette forslaget  

 

Innspillet er vurdert som 

ett enkelt forslag, den 

endelige konklusjonen må 

gjøres ut fra helheten av 

alle innspillene.  

 

 

 

Samfunn 
Samfunns-

sikkerhet 

Området er ikke 

flomutsatt. Området ligger 
over marin grense og 

mulighet for marin leire er 

stort sett fraværende. 

Forutsetningene vurderes 

som gode. 

Forslaget antas i liten grad 

påvirke samfunns-
sikkerheten. 

Konsekvensen vurderes 

totalt sett som nøytral. 
 

Befolkningens 

helse 

Området har høy 

aktsomhetsgrad for radon, 

men har ellers gode 

forutsetninger. 

Forslaget innebærer 

bygninger med rom for 

varig opphold, men siden 

det er snakk om 

hyttebebyggelse vurderes 

påvirkningen som liten.  

Bygninger beregnet for 

varig opphold skal ha 

radonsperre mot grunnen. 

Dette sikres ved 

byggesaksbehandling, og 

er løsbart. Konsekvensen 
vurderes som nøytral. 

 

Teknisk 
infrastruktur og 

trafikk 

Området vil ha adkomst 
via Bæreiavegen og  

Skitjernsvegen. Nærmeste 

mulighet for 

strømtilkobling 3 km unna 

(ledningen fra Granli til 

veteransenteret). Det er 

ikke offentlig vann eller 

avløp til Bæreia i dag. 

Nærmeste tilknytnings-
punkt er øverst i 

eksisterende bebyggelse i 

Lia, men det er mulig man 

må øke dimensjoner i 

eksisterende ledningsnett 

Et nytt hyttefelt vil øke 
belastningen på 

Bæreiavegen, men med 

ca. 10 hytter er dette ikke 

målbart.  

 

Hvis det bygges ut i større 

skala må det påregnes å 

knytte seg offentlig VA, da 

området ikke vil være 
egnet for lokale, private 

løsninger. Et alternativ er 

at det anlegges private 

kjemisk-biologiske 

renseanlegg som grupper 

Konsekvens mht. 
trafikksikkerhet og teknisk 

infrastruktur vurderes som 

nøytral for forslaget isolert 

sett, ettersom forslaget 

innebærer et begresnet 

antall hytter (ca 10).  

 

Innspillet må imidlertid 

sees i sammenheng med 
øvrige prosjekter rundt 

Bæreia.  
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helt fra høydebassenget i 

Ryllikvegen.  

av hyttene kobles til. Slike 

anlegg forutsetter at alle 

hyttee som skal knyttes til 
anlegget bygges samtidig. 

VA-løsning å avklares av 

forurensningsmyndigheten 

i kommunen/ev. 

Fylkesmannen. 

 

Attraktivitet Området ligger i et populært friluftsområde og nært vannet. Området ligger østvendt. 

Det har akseptable solforhold, men dårligere enn andre siden av vannet.  

 

 

Forholdet til 

strategier for 

framtidig 
arealbruk  

Vedtatt arealstrategi har et klart mål om å styrke og videreutvikle nærfriluftsområdene 

for å styrke folkehelsen. Det er også et klart mål å styrke allmennhetens mulighet for 

ferdsel, aktiviteter og gode opplevelser langs og i kommunens mange vann og 
vassdrag.  

Samtidig er det et mål om å understøtte økt verdiskapning knyttet til jord- og 

skogbrukets ressurser. Der det er forenlig med naturverdier og allmennhetens 

friluftsinteresser, bør det gis rom for arealbruksendringer.  

Friluftsinteressene rundt Bæreia er imidlertid såpass store at de bør veie tungt. 

Konsekvensen av forslaget vurderes som middels negativ.   

 

Samlet vurdering og eventuelle alternativer 

Forslaget vil sannsynligvis gi attraktive og realiserbare hyttetomter. I avveiningen av om det skal tillates 
bygging av hytter på Bæreia er det viktig å ta hensyn til allmennhetens fellesverdier knyttet til friluftsliv og 
beliggenheten som en del av byens nærturterreng, men også hensynet til naturverdier. Ønsket vekst i 
byen vil stille enda større krav til gode nærfriluftsområder enn i dag. Dersom det først tillates å «ta hull» 
på området er det en risiko for at området bygges ut mer på sikt og endrer karakter som kommunens 
bymark.  
 
I Egnethetsanalysen som er gjort i forbindelse med arealdelen er det pekt på tre områder der konflikten 
med natur- og friluftsinteresser er mindre enn i andre deler rundt Bæreia. Område 8 er en av disse 

områdene. For å tilrettelegge for hyttebygging nær byen vedtok formannskapet i sak 20/19 at området 
legges inn i arealdelen som sendes på høring.  
 
Anbefaling: Legges inn i tråd med vedtak fra formannskapet sak 20/19.  
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2.3.6 54 Bæreia nord, område 7 
Gnr/bnr: 29/35, 29/43 og 30/27  

 
Arealstørrelse: ca. 24 daa 

 
Forslagsstiller: Formannskapet 
Sak 20/19 

Beskrivelse av området: Arealene er ubebygde, består av barskog og ligger ved innsjøen Bæreia (100 m 
unna på det nærmeste). I gjeldende kommuneplan er de avsatt til LNF (særs viktig med hensyn til 
friluftsliv). Områdene rundt Bæreia er generelt mye brukt som friluftsområde, og det ligger en badeplass i 
nordenden av vannet.  
 
Beskrivelse av tiltaket: Forslaget innebærer at det bygges ca. 10 fritidsboliger i området.  
 
Beskrivelse av 0-alternativet: Videreføring av dagens bruk og LNF-formål. 

 
Tema Forutsetninger/verdi Påvirkning Konsekvens  

Miljø 
Forurensning Ikke registrert forurenset 

grunn. Antatt god tilstand. 

Bæreia som resipient og 

vassdraget som det 

sogner til er imidlertid 

sårbart. 

Forslaget medfører liten 
risiko for utslipp, forutsatt 

at ny bebyggelse tilknyttes 

offentlig VA eller på annen 

måte sikres forsvarlig 

løsning for spillvann. 

Konsekvensene vurderes 
som nøytrale.  
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Transportbehov 

og 

klimagassutslipp 

Området ligger relativt 

nær Kongsvinger sentrum 

sammenlignet med andre 
utmarksarealer (ca. 5 km 

unna, 8 min kjøring). 

Gode forutsetninger. 

Forslaget innebærer 

etablering av 10 hytter. 

Omfanget er dermed lite, 
og medfører ikke økt 

transportbehov av 

betydning. 

Forslaget medfører lite 

transportbehov. Nærhet til 

Kongsvinger sentrum 
innebærer at hytteeierne 

har kort vei til 

servicefunksjoner, m.v. 

Konsekvensene vurderes 

som nøytrale. 

 

Kulturminner Det er ikke registrert 

kulturminneverdier. 

Forslaget antas ikke å 

påvirke kulturminner. 

Konsekvensen vurderes 

som nøytral. 
 

Naturmiljø Det er ikke registrert 

vesentlige naturverdier, 

men området er et 

ubebygd skogsområde 

nært vann, og vurderes å 
ha verdi. Det er registrert 

34 rødlistearter i 

tilknytning til Bæreia,  

herunder en rekke  

fuglearter og edelkreps. 

Forslaget vil medføre 

arealbeslag og nedbygging 

av natur. Arealene i 

nærområdene kan bli 

påvirket av økt ferdsel 
som kan påvirke 

fuglefaunaen.  
 
 Påvirkningen vurderes 

som middelsnegativ. 

Konsekvensen av forslaget 

mht. naturverdier 

vurderes som liten 

negativ. 

 

Landskap Området ligger på ei slette 

ca. 15 meter over Bæreia, 
og ca. 300 meter i luftlinje 

fra Bæreiavangen. 

Terrenget faller mot 

sørøst. Området er preget 

av nåletrær og 

lyngvegetasjon. Det er 

fjell i dagen i deler av 

området. Nord-vest for 

arealet ligger en 

høydedrag som ligger 30 
meter høyere enn 

utbyggingstomtene. 

Utbygging vil medføre  

inngrep i landskapet og  
kan medføre uheldig 

terrengendringer og 

fjerning av 

undervegetasjon og trær. 

Det er tenkt store tomter 

så landskapsbildet ikke 

skal endres nevneverdig.  

 

Liten negativ påvirkning 

under forutsetning at 
terreng og vegetasjon 

beholdes i størst mulig 

grad.  

Konsekvensen mht. 

landskap vurderes som 
liten negativ.  

 

 

Landbruk og 

ressurser  

Utredningsområdet består 

av ca. 22 daa skog av 

middels bonitet og 1,5 daa 

av høy bonitet. Verdien 

vurderes som middels. 

 

 

Påvirkningen vurderes 

som middels negativ. 

Forslaget hindrer 

muligheten til å drive 

skogbruk på det aktuelle 

arealet. Konsekvensen 

vurderes som liten 

negativ. 

 

Friluftsliv og 

nærmiljø 
(herunder barn  

og unges  

interesser) 

Forslaget ligger ved et 

svært viktig friluftsområde 
med viktige tur-, bade- og 

fiskemuligheter og sti 

langs Bæreia. Verdien 

vurderes som stor. 

I dag er friluftskvalitetene 

knyttet til den bynære 
naturopplevelsen rundt 

vannet og skogen. 

Tilgjengeligheten til 

stinettet blir ikke svekket, 

da feltet er lagt 50 meter 

fra nærmeste sti. 

Forslaget kan likevel 

kunne påvirke 

naturopplevelsen og 

dagens bruk av området 
negativt. Middels negativ 

påvirkning. 

Konsekvensen mht. 

friluftsinteresser og 
nærmiljø vurderes som 

middels negativ.  

 

Innspillet er vurdert som 

ett enkelt forslag, den 

endelige konklusjonen må 

gjøres ut fra helheten av 

alle innspillene.  

 

 

Samfunn 
Samfunns-
sikkerhet 

Arealet er ikke flomutsatt 
og ligger utenfor arealer 

der det er antatt marin 

leire. Forutsetningene 

vurderes som gode. 

Forslaget antas i liten grad 
påvirke samfunns 

sikkerheten. 

Konsekvensen vurderes 
totalt sett som nøytral. 

 

Befolkningens 

helse 

Området har høy 

aktsomhetsgrad for radon, 

men har ellers gode 

forutsetninger. 

Forslaget innebærer 

bygninger med rom for 

varig opphold, men siden 

det er snakk om 

hyttebebyggelse vurderes 

påvirkningen som nokså 

liten.  

Bygninger beregnet for 

varig opphold skal ha 

radonsperre mot grunnen. 

Dette sikres ved 

byggesaksbehandling, og 

er løsbart. Konsekvensen 

vurderes som nøytral. 

 

Teknisk 

infrastruktur og 
trafikk 

Adkomst via Bæreiavegen 

og Søstervegen. 
Bæreiavegen har allerede 

en relativt høy belastning i 

forhold til standarden og 

brukes av mange som 

G/S-vei. Nærmeste 

mulighet for 

Et nytt hyttefelt vil øke 

belastningen på 
Bæreiavegen og 

Søstervegen, men med ca. 

10 hytter er dette ikke 

målbart.  

 

Konsekvens mht. 

trafikksikkerhet og teknisk 
infrastruktur vurderes som 

nøytral for forslaget isolert 

sett, ettersom forslaget 

innebærer et begrenset 

antall hytter (ca. 10).  
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strømtilkobling er ca. 1,2 

km unna (Holtbergveien). 

Det er ikke offentlig vann 
eller avløp til Bæreia i dag. 

Nærmeste tilknytnings-

punkt er øverst i 

eksisterende bebyggelse i 

Lia, men det er mulig man 

må øke dimensjoner i 

eksisterende ledningsnett 

helt fra høydebassenget i 

Ryllikvegen.  

Hvis det bygges ut i større 

skala må det påregnes å 

knytte seg offentlig VA, da 
området ikke vil være 

egnet for lokale, private 

løsninger. Et alternativ er 

at det anleggesprivate 

kjemisk-biologiske 

renseanlegg som grupper 

av hyttene kobles til. Slike 

anlegg forutsetter at alle 

hyttee som skal knyttes til 
anlegget bygges samtidig. 

VA-løsning å avklares av 

forurensningsmyndigheten 

i kommunen/ev. 

Fylkesmannen. 

 

 

Attraktivitet Områder ligger sørvestvendt, og det aktuelle arealet er tilnærmet flatt. Har gode 

solforhold fra sør. Terreng og vegetasjon mot vest vil hindre kveldsola noe. Utsikt og 

nærhet til større vann og populære friluftsområder. Forslaget vil sannsynligvis kunne 

gi attraktive hyttetomter.  

 

 

Forholdet til 

strategier for 
framtidig 

arealbruk  

Vedtatt arealstrategi har et klart mål om å styrke og videreutvikle nærfriluftsområdene 

for å styrke folkehelsen. Det er også et klart mål å styrke allmennhetens mulighet for 
ferdsel, aktiviteter og gode opplevelser langs og i kommunens mange vann og 

vassdrag.  

Samtidig er det et mål om å understøtte økt verdiskapning knyttet til jord- og 

skogbrukets ressurser. Der det er forenlig med naturverdier og allmennhetens 

friluftsinteresser, bør det gis rom for arealbruksendringer.  

 

Friluftsinteressene rundt Bæreia er imidlertid såpass store at de bør veie tungt. 

Konsekvensen av forslaget vurderes som middels negativ.   

 

Samlet vurdering og eventuelle alternativer 

Forslaget vil sannsynligvis gi attraktive og realiserbare hyttetomter. I avveiningen av om det skal tillates 
bygging av hytter på Bæreia er det viktig å ta hensyn til allmennhetens fellesverdier knyttet til friluftsliv og 
beliggenheten som en del av byens nærturterreng, men også hensynet til naturverdier. Ønsket vekst i 
byen vil stille enda større krav til gode nærfriluftsområder enn i dag. Dersom det først tillates å «ta hull» 
på området er det en risiko for at området bygges ut mer på sikt og endrer karakter som kommunens 
bymark.  
 
I Egnethetsanalysen som er gjort i forbindelse med arealdelen er det pekt på tre områder der konflikten 
med natur- og friluftsinteresser er mindre enn i andre deler rundt Bæreia. Område 8 er en av disse 
områdene. For å tilrettelegge for hyttebygging nær byen vedtok formannskapet i sak 20/19 at området 
legges inn i arealdelen som sendes på høring.  
 
Anbefaling: Legges inn i tråd med vedtak fra formannskapet sak 20/19. 
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2.3.7 55 Bæreia øst, område 8 
Gnr/bnr: 24/16, 28/10 
og 28/11 

 

Arealstørrelse: ca. 110 daa 

 
Forslagsstiller: Formannskapet 
Sak 20/19 

Beskrivelse av området: Skogkledd området mellom Lundmyrberget, Holtvika, Søstervegen og 
eksisterende hyttebebyggelse på østsiden av Bæreia. I gjeldende kommuneplan er området avsatt til LNF. 
I ny kommuneplan ligger den inne som LNF, svært viktig, med hensyn til friluftslivinteresser. Områdene 
rundt Bæreia er generelt mye brukt som friluftsområde, og det ligger en badeplass i nordenden av vannet. 

I sørvest ligger Forsvarets veteransenter.    
 
Beskrivelse av tiltaket: Forslaget innebærer at det legges til rette for ca. 40 hytter i området.  
 
Beskrivelse av 0-alternativet: Videreføring av dagens bruk og LNF-formål. 
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Tema Forutsetninger/verdi Påvirkning Konsekvens 
 

Miljø 
Forurensning Ikke registrert forurenset 

grunn. Antatt god tilstand. 

Bæreia som resipient og 

vassdraget som det 

sogner til er imidlertid 

sårbart. 

Forslaget medfører liten 

risiko for utslipp, forutsatt 

at ny bebyggelse tilknyttes 

offentlig VA eller på annen 

måte sikres forsvarlig 

løsning for spillvann. 

Konsekvensene vurderes 

som nøytrale.  
 

Transportbehov 

og 

klimagassutslipp 

Området ligger relativt 

nær Kongsvinger sentrum 

sammenlignet med andre 

utmarksarealer (ca. 7 km 
unna, 11 min kjøring). 

Gode forutsetninger. 

Forslaget innebærer 

etablering av ca. 40 hytter 

i et nytt hytteområde. 

Omfanget vurderes som 
moderat, og medfører ikke 

vesentlig økt 

transportbehov. 

Forslaget medfører 

moderat transportbehov. 

Nærhet til Kongsvinger 

sentrum innebærer at 
hytteeierne har kort vei til 

servicefunksjoner, m.v. 

Konsekvensene vurderes 

som nøytrale. 

 

Kulturminner Det er ikke registrert 

kulturminneverdier. 

Forslaget antas ikke å 

påvirke kulturminner. 

Konsekvensen vurderes 

som nøytral. 
 

Naturmiljø Det er ikke registrert 

naturtypelokaliteter, 

rødlistearter eller andre 

parameteren som måles. 

 

Området er et ubebygd 
skogsområde nært vann, 

og vurderes å ha verdi. 

Det er registrert 34 

rødlistearter i tilknytning 

til Bæreia,  

herunder en rekke  

fuglearter og edelkreps. 

 

Forslaget vil medføre 

arealbeslag og oppsplitting 

av et større skogsområde. 

Arealene i nærområdene 

kan bli påvirket av økt 

ferdsel som kan påvirke 
fuglefaunaen.  

 

 Påvirkningen vurderes 

som middels negativ. 

Konsekvensen av forslaget 

mht naturverdier vurderes 

som liten negativ. 

 

Landskap Terrenget heller mot nord, 

mot Holtvika. Området har 

gode visuelle kvaliteter av 
lokal betydning, og er 

relativt uberørt av 

bebyggelse i dag. Middels 

verdi. 

Området er valgt ut med 

hensyn til at det skal blir 

et lite eksponert i område.   
Utbygging vil medføre 

inngrep i landskapet, små 

terrengendringer og 

bevaring av eksisterende 

vegetasjon bør 

etterstrebes.  

 

Påvirkning/omfang 

vurderes som lite negativ 

ved forutstening at terreng 
og vegetasjon beholdes i 

størst mulig grad. 

Konsekvensen mht 

landskap vurderes som lite 

negativ.  
 

Landskapshensyn bør 

ivaretas ved ev. regulering 

(høydebegrensninger 

etc.). 

 

Landbruk og 

ressurser  

Utredningsområdet består 

av ca. 100 daa skog av 

middels bonitet og 10 daa 

av høy bonitet. Verdien 

vurderes som middels. 

Utbygging vil medføre 

arealbeslag på relativt 

store arealer med 

produktiv skog. Liten - 

middels negativ 

påvirkning. 

 

Forslaget hindrer 

muligheten til å drive 

skogbruk på det aktuelle 

arealet. Konsekvensen 

vurderes som liten 

negativ. 

 

Friluftsliv og 

nærmiljø 

(herunder barn  
og unges  

interesser) 

På østsiden av Bæreia er 

det flere forbindelser 

mellom byen og Bæreia, 
og dermed stor bruk av 

arealene til friluftsliv. 

Ligger inne i KP som er 

svært viktig område mht. 

friluftsliv. Verdien 

vurderes som stor. 

I dag er friluftskvalitetene 

knyttet til den bynære 

naturopplevelsen rundt 
vannet og skogen. 

Tilgjengeligheten til 

stinettet blir ikke svekket, 

da feltet er lagt 50 meter 

fra nærmeste sti. 

Forslaget kan likevel 

kunne påvirke 

naturopplevelsen og 

dagens bruk av området 

negativt. Middels negativ 
påvirkning. 

Konsekvensen mht. 

friluftsinteresser og 

nærmiljø vurderes som 
middels negativ.  

 

Innspillet er vurdert som 

ett enkelt forslag, den 

endelige konklusjonen må 

gjøres ut fra helheten av 

alle innspillene.  

 

 

Samfunn 
Samfunns-

sikkerhet 

Området er ikke 

flomutsatt. Området ligger 
over marin grense 

(registrert liten mulighet 

for marin leire). 

Forutsetningene vurderes 

som gode. 

Forslaget antas i liten grad 

påvirke samf.sikkerheten. 

Konsekvensen vurderes 

totalt sett som nøytral. 
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Befolkningens 

helse 

Området har høy 

aktsomhetsgrad for radon, 

men har ellers gode 
forutsetninger. 

Forslaget innebærer 

bygninger med rom for 

varig opphold, men siden 
det er snakk om 

hyttebebyggelse vurderes 

påvirkningen som nokså 

liten.  

Bygninger beregnet for 

varig opphold skal ha 

radonsperre mot grunnen. 
Dette sikres ved 

byggesaksbehandling, og 

er løsbart. Konsekvensen 

vurderes som nøytral. 

 

Teknisk 

infrastruktur 

Området vil ha adkomst 

via Bæreiavegen og 

Søstervegen. Bæreiavegen 

har allerede en relativt 

høy belastning i forhold til 

standarden og brukes av 

mange også som G/S-vei. 
Nærmeste mulighet for 

strømtilkobling er ca. 440 

m unna (ledningen fra 

Granli til veteransenteret). 

Det er ikke offentlig vann 

eller avløp til Bæreia i dag. 

Nærmeste tilknytnings-

punkt er øverst i 

eksisterende bebyggelse i 
Lia, men det er mulig man 

må øke dimensjoner i 

eksisterende ledningsnett 

helt fra høydebassenget i 

Ryllikvegen. 

Et nytt hyttefelt vil øke 

belastningen på 

Bæreiavegen. Hvis det 

bygges ut i større skala 

må det påregnes å knytte 

seg offentlig VA, da 

området ikke vil være 
egnet for lokale private 

løsninger. Et alternativ er 

at det anleggesprivate 

kkjemisk-biologiske 

renseanlegg som grupper 

av hyttene kobles til. Slike 

anlegg forutsetter at alle 

hyttee som skal knyttes til 

anlegget bygges samtidig. 
VA-løsning å avklares av 

forurensningsmyndigheten 

i kommunen/ev. 

Fylkesmannen. 

 

Konsekvens mht 

trafikksikkerhet og teknisk 

infrastruktur vurderes som 

nøytral til liten negativ for 

forslaget isolert sett.  

 

 

 

Attraktivitet Arealet ligger nordvendt i en slak helning, har gode solforhold hvis omkringliggende 

skog tynnes, muligheter for utsikt og nærhet til vann og strand. Ligger i et populært 

friluftsområde. Forslaget vil kunne gi attraktive hyttetomter gitt at man tynner i 

skogen for å skape utsikt og forbedre lysforholdene. Nærhet til Kongsvinger by vil 

trolig gjør dette attraktivt.  

 

 

Forholdet til 

strategier for 
framtidig 

arealbruk  

Vedtatt arealstrategi har et klart mål om å styrke og videreutvikle nærfriluftsområdene 

for å styrke folkehelsen. Det er også et klart mål å styrke allmennhetens mulighet for 
ferdsel, aktiviteter og gode opplevelser langs og i kommunens mange vann og 

vassdrag.  

Samtidig er det et mål om å understøtte økt verdiskapning knyttet til jord- og 

skogbrukets ressurser. Der det er forenlig med naturverdier og allmennhetens 

friluftsinteresser, bør det gis rom for arealbruksendringer.  

Friluftsinteressene rundt Bæreia er imidlertid såpass store at de bør veie tungt. 

Konsekvensen av forslaget vurderes som middels negativ.   

 

 

Samlet vurdering og eventuelle alternativer 

Forslaget vil sannsynligvis gi attraktive og realiserbare hyttetomter.. I avveiningen av om det skal tillates 
bygging av hytter på Bæreia er det viktig å ta hensyn til allmennhetens fellesverdier knyttet til friluftsliv og 
beliggenheten som en del av byens nærturterreng, men også hensynet til naturverdier. Ønsket vekst i 
byen vil stille enda større krav til gode nærfriluftsområder enn i dag. Dersom det først tillates å «ta hull» 
på området er det en risiko for at området bygges ut mer på sikt og endrer karakter som kommunens 
bymark.  
 
I Egnethetsanalysen som er gjort i forbindelse med arealdelen er det pekt på tre områder der konflikten 
med natur- og friluftsinteresser er mindre enn i andre deler rundt Bæreia. Område 8 er en av disse 
områdene. For å tilrettelegge for hyttebygging nær byen vedtok formannskapet i sak 20/19 at området 
legges inn i arealdelen som sendes på høring.  
 
 
Anbefaling: Legges inn i tråd med vedtak fra formannskapet sak 20/19. 
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2.3.8 10 Møkeråsen 
Gnr/bnr: 69/73 Arealstørrelse: 515 daa Forslagsstiller: Heidi Ånerud 

Beskrivelse av området: Arealet er ubebygd, består av barskog og ligger ved innsjøen Møkeren. I 
gjeldende arealplan er området avsatt til LNF.  
 
Beskrivelse av tiltaket: Fritidsbebyggelse. Forslagsstiller har ikke presisert antall hytter. 
 
Beskrivelse av 0-alternativet: Videreføring av dagens bruk og LNF-formål. 

 
Tema Forutsetninger/verdi Påvirkning Konsekvens  

Miljø 
Forurensning Ikke registrert forurenset 

grunn. Antatt god tilstand. 

Forslaget medfører liten 

risiko for utslipp. 

Konsekvensene vurderes 

som nøytrale.  
 

Transportbehov 

og 

klimagassutslipp 

Området ligger 28 km (ca. 

25 min kjøring) fra 

Kongsvinger sentrum, og 

ca. 6 km unna Austmarka. 

Forutsetningene vurderes 

som middels. 

Det er ikke foreslått et 

konkret antall hytter. Det 

antas å være rom for et 

betydelig antall, men siden 

formålet er 

fritidsbebyggelse medfører 

det antagelig ikke 

vesentlig økt 
transportbehov. 

Forslaget medfører et visst 

transportbehov pga. 

avstand til Kongsvinger 

by. Hytteeierne har et 

stykke reisevei til 

servicefunksjoner, m.v 

Konsekvensen vurderes 

som middels negativ. 

 

Kulturminner Ikke registrert 
kulturminneverdier. 

Forslaget antas ikke å 
påvirke kulturminner. 

Konsekvensen vurderes 
som nøytral. 

 

Naturmiljø Det er ikke registrert 

rødlistearter, 

naturtypelokaliteter, mv. 

Det aktuelle arealet er 

imidlertid stort og 

ubebygd og ligger nært 

vann. Verdien anses som 

noe – middels. 

Forslaget vil medføre 

arealbeslag og oppsplitting 

av et større skogsområde. 

Påvirkningen vurderes 

som liten negativ. 

Konsekvensen av forslaget 

mht naturverdier vurderes 

som liten negativ. 

 

Landskap Området ligger nokså 

eksponert mot Møkeren, i 

terreng som heller mot 

vest. Området har gode 
visuelle kvaliteter av lokal 

betydning. Verdien 

vurderes som middels. 

Utbygging vil medføre noe 

inngrep i landskapet og 

sannsynligvis medføre 

uheldig fjernvirkning. 
Påvirkningen vurderes 

som middels negativ.  

Konsekvensen vurderes 

som middels negativ. 

Utbyggingsområdet bør 

begrenses til 
lavereliggende arealer og 

landskapshensyn bør 

ivaretas ved ev. regulering 

(høydebegrensninger etc). 

 

Landbruk og 

ressurser  

Utredningsområdet består 

av ca. 330 daa skog av 

høy bonitet og 181 daa av 

middels bonitet. Verdien 

vurderes som middels. 

Full utbygging av området 

medfører arealbeslag på 

330 daa skog av høy 

bonitet og 181 daa av 

middels bonitet. Stor 

negativ påvirkning. 

Forslaget ødelegger 

muligheten til å drive 

skogbruk på det aktuelle 

arealet, og kan komplisere 

driften av omkringliggende 
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skogsareal. Middels 

negativ konsekvens.  

Friluftsliv og 

nærmiljø 
(herunder barn 

og unges 

interesser) 

Arealet ligger i 100-

meterssonen til Møkeren. 
Møkeren er registrert som 

viktig friluftsområde. Det 

er vannspeilet og arealene 

som direkte henvender 

seg til sjøen som er viktige 

for friluftslivet i 

strandsonen. Dragalvegen 

er en naturlig avgrensning 

mellom friluftsområdet og 

forslaget. Verdien 
vurderes som middels. 

Forslaget vil kunne ha noe 

påvirkning på friluftslivet, 
men vil ikke svekke 

tilgjengeligheten til sjøen. 

Det er etablert 

hytter/boliger både sør og 

nord for forslaget og 

området fremstår derfor 

ikke som uberørt fra før. 

Naturopplevelsen blir 

derfor ikke vesentlig 

svekket pga forslaget. 
Liten negativ påvirkning. 

Konsekvensen vurderes 

som liten negativ. 
Mulighet for ferdsel 

mellom sjøen/Dragalvegen 

og skogområdene i øst bør 

ivaretas gjennom 

regulering.  

 

Samfunn 
Samfunns-

sikkerhet 

Arealene nærmest 

Møkeren inngår i 
aktsomhetsområde for 

flom. Det er registrert 

Liten mulighet for marin 

leire i mindre deler av 

området. Forutsetningene 

vurderes som nokså gode. 

Det er sannsynligvis 

uproblematisk å tilpasse 
prosjektet slik at 

flomutsatte områder 

unngås. Forslaget antas i 

liten grad påvirke 

samf.sikkerheten. 

Det er usikkert om det 

finnes kvikkleire i 
området. Dette, samt 

flomfare/tilpasning, må 

avklares i reguleringsplan. 

Konsekvensen vurderes 

totalt sett som nøytral. 

 

Befolkningens 

helse 

Området har høy 

aktsomhetsgrad for radon, 

men har ellers gode 

forutsetninger. 

Forslaget innebærer 

bygninger med rom for 

varig opphold, men siden 

det er snakk om 

hyttebebyggelse vurderes 
påvirkningen som nokså 

liten.  

Bygninger beregnet for 

varig opphold skal ha 

radonsperre mot grunnen. 

Dette sikres ved 

byggesaksbehandling, og 
er nokså enkelt løsbart. 

Konsekvensen vurderes 

som nøytral. 

 

Teknisk 

infrastruktur og 

trafikk 

Arealet har mulighet for 

adkomst via Dragalvegen. 

Det er ikke offentlig vann 

eller avløp til området. 

Nærmeste mulighet for 

strømtilkobling er ca. 3,5 

km unna ved krysset 

Dragalvegen x 
Finnskogvegen (ev. 500 m 

unna, hvis luftstrekk kan 

trekkes over sundet fra 

Tangen). 

Dersom området skal 

bygges ut må det lages 

lokal, privat løsning for 

vann og avløp.  

Konsekvensen vurderes 

som nøytral. 
 

Attraktivitet Arealet ligger vestvendt, har gode solforhold, muligheter for utsikt og nærhet til større 

vann. Forutsetningene vurderes som gode og vil gi attraktive hyttetomter. 
 

Forholdet til 

strategier for 

framtidig 

arealbruk  

Vedtatt arealstrategi har et mål om å understøtte økt verdiskapning knyttet til jord- og 

skogbrukets ressurser. Der det er forenlig med naturverdier og allmennhetens 

friluftsinteresser bør det gis rom for arealbruksendringer. Her anses hensynet til 

friluftsinteresser og naturverdier ikke å være i strid med en utbygging. Forslaget vil 

også bidra til å bygge opp under de tjenester som finnes i tettstedet Austmarka, noe 

som vurderes som positivt. Understøtter strategien om å tilrettelegge for hyttebygging 

rundt de store sjøene øst i kommunen. Området beslaglegger imidlertid nokså viktige 
LNF-ressurser, så samlet sett vurderes forslaget som nøytralt i forhold til de 

overordnede strategiene. 

 

Samlet vurdering og eventuelle alternativer 

Forslaget vil antagelig gi attraktive og realiserbare hyttetomter. Forslaget beslaglegger mye høyproduktiv 
skog, men områdets attraktivitet og de øvrige strategiene gjør at dette kan forsvares. Området ligger også 
nær et område som er utbygd fra før, og vil på den måten bli en fortetting av et eksisterende 
hytteområde. Området ligger midt mellom to andre utbyggingsområder som allerede er avsatt rundt 
Møkeren i gjeldende plan. Hvis foreslått område begrenses til omtrent samme kotehøyde som de øvrige, 
vil de negative konsekvensene begrenses. Skogteigen i øst må sikres driftsmessig atkomst.  
 
Anbefaling: Det anbefales at arealet mellom Dragalvegen og ca. kote 225 legges inn i planen. 
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2.3.9 32 Møkeren 
Gnr/bnr: 70/214 Arealstørrelse: ca. 25 daa Forslagsstiller: Odd Halvor Dahl 

Beskrivelse av området: Arealet er ubebygd, består av barskog og ligger på vestsiden av innsjøen 
Møkeren. Det grenser til hytteområdet Petolamp i nord. I gjeldende arealplan er området avsatt til LNF.  
 
Beskrivelse av tiltaket: Fritidsbebyggelse på den nordlige delen av området nærmest sjøen.  
 
Beskrivelse av 0-alternativet: Videreføring av dagens bruk og LNF-formål. 

 
Tema Forutsetninger/verdi Påvirkning Konsekvens  

Miljø 
Forurensning Ikke registrert forurenset 

grunn. Antatt god tilstand. 

Forslaget medfører liten 

risiko for utslipp. 

Konsekvensene vurderes 

som nøytrale.  
 

Transportbehov 

og 

klimagassutslipp 

Området ligger 25 km (ca. 

20 min kjøring) fra 

Kongsvinger sentrum, og 

ca. 9 km unna Austmarka. 

Det er etablert et mindre 

hytteområde like ved, noe 

som trekker noe opp. 

Forutsetningene vurderes 

som middels. 

Forslagsstiller oppgir ikke 

et konkret antall hytter 

eller utnyttelsesgrad, men 

omfanget av forslaget 

antas å være moderat ut 

fra størrelsen på arealet. 

Påvirkning/omfang 

vurderes som liten 

negativ. 

Forslaget medfører et visst 

transportbehov pga. 

avstand til Kongsvinger 

by. Hytteeierne har et 

stykke reisevei til 

servicefunksjoner, m.v 

Konsekvensen vurderes 

som liten - middels 

negativ. 

 

Kulturminner Det er ikke registrert 

kulturminner i området. 

Forslaget antas ikke å 

påvirke kulturminner. 

Konsekvensen vurderes 

som nøytral. 
 

Naturmiljø Det er ikke registrert 
vesentlige naturverdier, 

men området er et 

ubebygd skogsområde i 

vannkanten og vurderes å 

ha noe verdi. 

Forslaget vil medføre 
arealbeslag i et 

skogsområde. 

Påvirkningen vurderes 

som liten negativ. 

Konsekvensen av forslaget 
mht naturverdier vurderes 

som liten negativ. 

 

Landskap Området ligger nokså 

eksponert mot Møkeren, i 

stedvis noe bratt/kupert 

terreng som heller mot 

øst. Området har gode 

visuelle kvaliteter av lokal 
betydning. Verdien 

vurderes som middels. 

Utbygging vil kunne 

medføre uheldig 

fjernvirkning og en del 

terrenginngrep. 

Påvirkningen vurderes 

som liten negativ.  

Konsekvensen mht 

landskap vurderes som 

liten negativ. 

Landskapshensyn, 

terrengtilpasning og 

tilgjengelighet til sjøen bør 
ivaretas ved ev. 

regulering. 

 

Landbruk og 

ressurser  

Utredningsområdet består 

av ca. 7 daa skog av høy 

bonitet og 17 daa av 

middels bonitet. Verdien 

vurderes som noe. 

Utbygging ødelegger 

mulighetene for 

skogsdrift på det aktuelle 

arealet, og kan komplisere 

driften på omkringliggende 

areal. Påvirkningen 

vurderes som liten. 

Konsekvensen 

vurderes som liten 

negativ.  
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Friluftsliv og 

nærmiljø 

(herunder barn 
og unges 

interesser) 

Arealet ligger i 100-

meterssonen til Møkeren.  

Møkeren med buffer er i 
sin helhet registrert som 

viktig friluftsområde på 

grunn av bruken av sjøen 

og i strandsonen. Rett 

vest for området er det 

registrert viktig 

friluftsområde på grunn av 

mye brukt skiområde og 

lysløype på Geitmyrene 
med sti/løype til Møkeren. 

Også viktig badeplass sør 

for forslaget. Verdien 

vurderes som middels.   

Området fremstår ikke 

som uberørt i dag og 

forslaget vil derfor ikke ha 
vesentlige negativ 

påvirkning på dagens 

friluftsliv i området. 

påvirkningen vurderes 

som liten negativ. 

Konsekvensen vurderes 

som liten negativ. Det bør 

vurderes å legge inn 
badeplass, 

forbindelseslinjer ev. 

båtplass i forbindelse med 

regulering for å ivareta 

dagens bruk av Møkeren 

og tilgjengelighet til sjøen 

for hyttene.  

 

Samfunn 
Samfunns-

sikkerhet 

Mye av arealet inngår i 

aktsomhetsområde for 

flom. Arealet ligger under 

marin grense. Det er 

registrert Liten mulighet 

for marin leire i mindre 

deler av området. 

Forutsetningene vurderes 

som gode – middels gode. 

En del av hyttene vil 

sannsynligvis bli liggende i 

aktsomhetsområdet for 

flom. Flom kan medføre en 

del materielle skader, men 

forslaget antas ellers ikke 

å påvirke 

samf.sikkerheten 

vesentlig. Liten negativ 
påvirkning. 

Det er usikkert om det 

finnes kvikkleire i 

området. Dette, samt 

flomfare/tilpasning, må 

avklares i reguleringsplan. 

Konsekvensen vurderes 

totalt sett som nøytral. 

 

Befolkningens 
helse 

Feltet ligger innenfor 
støysonen for skytebanen 

på Tussevangen. Her er 

det trolig liten aktivitet for 

tiden. Området har 

moderat til lav 

aktsomhetsgrad for radon. 

Forutsetningene vurderes 

som gode – middels. 

Forslaget innebærer 
støyfølsom bebyggelse. 

Liten negativ påvirkning. 

Konsekvensen vurderes 
som liten negativ. 

 

Teknisk 

infrastruktur og 

trafikk 

Arealet ligger nær E16 og 

har mulighet for adkomst 

via Petolampvegen. 
Strømtilkobling antas å 

være lett tilgjengelig fra 

dagens hytteområde 

Petolamp, men det er ikke 

offentlig vann eller avløp i 

området.  

Forslagsstiller oppgir ikke 

et konkret antall hytter 

eller utnyttelsesgrad, men 
omfanget antas å være 

relativt moderat ut fra 

størrelsen på arealet. 

Dersom området skal 

bygges ut må det lages 

lokal, privat løsning for 

vann og avløp. 

Forslaget antas å ha 

nøytrale konsekvenser 

mht teknisk infrastruktur. 

 

Attraktivitet Arealet ligger østvendt, og har antas å ha middels gode solforhold ettermiddagstid, 

muligheter for utsikt og nærhet til større vann. Forslaget vil sannsynligvis kunne gi 

attraktive hyttetomter, og ut fra beliggenheten nær eksisterende hytteområde antas 

det å være realiserbart.  

 

Forholdet til 
strategier for 

framtidig 

arealbruk  

Vedtatt arealstrategi har et mål om å understøtte økt verdiskapning knyttet til jord- og 
skogbrukets ressurser. Der det er forenlig med naturverdier og allmennhetens 

friluftsinteresser bør det gis rom for arealbruksendringer. Her anses hensynet til 

friluftsinteresser og naturverdier ikke å være i strid med en utbygging. Området vil 

også bidra til å bygge opp under de tjenester som finnes i tettstedet Austmarka, noe 

som vurderes som positivt. Understøtter strategien om å tilrettelegge for hyttebygging 

rundt de store sjøene øst i kommunen.  

 

Samlet vurdering og eventuelle alternativer 

Forslaget vil antagelig gi attraktive og realiserbare hyttetomter. Forslaget har ingen store negative 
konsekvenser, sammenlignet med 0-alternativet. At området ligger nær etablert fritidsbebyggelse trekker 
opp.  
 
Anbefaling: Anbefales. 
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2.3.10 19 Varalden 
Gnr/bnr: 63/44 Arealstørrelse: ca. 25 daa Forslagsstiller: Øyvind Aurbakken 

Beskrivelse av området: Arealet ligger inntil Varaldsjøen, ca. 1 km fra grensen til Sverige. Det er avsatt 
til LNF-område m/spredt bebyggelse i gjeldende KPA, og er et ubebygd barskogsområde, som har vært 
flatehogd ila siste tiår. Nærmeste tettsted er Austmarka, som ligger ca. 12 km unna.  
 
Beskrivelse av tiltaket: Forslagsstiller ønsker at eiendommen avsettes til fremtidig hytteutbygging, og 
ser for seg 10 - 15 hytter à ca. 100 m2 per hytte, på selveide tomter.  
 
Beskrivelse av 0-alternativet: Videreføring av dagens bruk og LNF-formål. 

 
Tema Forutsetninger/verdi Påvirkning Konsekvens  

Miljø 
Forurensning Ikke registrert forurenset 

grunn. Antatt god tilstand. 
Forslaget medfører liten 
risiko for utslipp. 

Konsekvensene vurderes 
som nøytrale.  

 

Transportbehov 
og 

klimagassutslipp 

Området ligger 38 km (ca. 
30 min kjøring) fra 

Kongsvinger sentrum, og 

12 km unna Austmarka. 

Forutsetningene vurderes 

som middels. 

Forslaget innebærer 
etablering av 10 – 15 

hytter. Omfang/påvirkning 

vurderes som liten 

negativ. 

Forslaget medfører et visst 
transportbehov 

sammenlignet med andre 

hytteområder. Hytteeierne 

vil få et stykke reisevei til 

servicefunksjoner, m.v 

Konsekvensen vurderes 

som middels negativ.  

 

Kulturminner Det er ikke registrert 

kulturminneverdier i 

utredningsområdet. Det er 

registrert fire SEFRAK-
bygg på tunet i 

Maurbakken utenfor 

utredningsområdet, men 

sannsynligvis står det bare 

en laftet bu igjen.  

Foreslått hyttebebyggelse 

vurderes i liten grad å 

påvirke kulturminner.  

Konsekvensen av forslaget 

for Kulturminner vurderes 

som nøytral. 

 

Naturmiljø Utredningsområdet er 

flatehogd ila siste tiår, og 

det er ikke registrert 

vesentlige naturverdier, 

men området er et 

ubebygd skogsområde i 
vannkanten og vurderes å 

ha noe verdi. Det er 

registrert Ål (VU) i 

Varalden. 

Forslaget vil medføre 

arealbeslag og oppsplitting 

av et barskogsområde i 

vannkanten. Påvirkningen 

vurderes som liten 

negativt. 

Konsekvensen av forslaget 

mht naturverdier vurderes 

som liten negativ. 

 

Landskap Området ligger eksponert 

mot Varalden. Området 

har gode visuelle 

Utbygging vil medføre noe 

inngrep i landskapet og 

kan medføre negativ 

Konsekvensen mht 

landskap vurderes som 

liten negativ. 
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kvaliteter av lokal 

betydning. Verdien 

vurderes som middels. 

fjernvirkning over sjøen. 

Påvirkningen vurderes 

som liten negativ.  

Landskapshensyn bør 

ivaretas ved ev. regulering 

(høydebegrensninger etc). 

Landbruk og 
ressurser  

Utredningsområdet består 
av ca. 22 daa barskog av 

høy bonitet og ca. 3 daa 

av middels bonitet. 

Verdien vurderes som 

middels. 

Utbygging ødelegger 
mulighetene for 

skogsdrift på det aktuelle 

arealet, og kan komplisere 

driften på omkringliggende 

areal. Påvirkningen 

vurderes som stor negativ.  

Forslaget vil kunne 
redusere mulighetene for 

å drive effektivt skogbruk i 

området pga arealbeslag, 

kanteffekter, m.v. 

Konsekvensen vurderes 

som middels negativ.  

 

Friluftsliv og 

nærmiljø 

(herunder barn 

og unges 

interesser) 

Arealet ligger i 100-

meterssonen til Varalden, 

men det er ikke registrert 

spesielle friluftskvaliteter.  

Forslaget vil ikke påvirke 

viktige friluftskvaliteter. 

Konsekvensen vurderes 

som nøytral. 
 

Samfunn 
Samfunns-

sikkerhet 

Arealene nærmest 

Varalden inngår i 

aktsomhetsområde for 

flom. Det er ikke registrert 
kvikkleire, skredhendelser, 

etc. Generelt vurderes 

forutsetningene som gode. 

Forslaget antas å påvirke 

samf.sikkerheten i liten 

grad. Det antas ikke være 

noe stort problem å 
tilpasse prosjektet slik at 

flomutsatte områder 

unngås.  

Flomfare og ev. behov for 

tilpasning av bebyggelsens 

plassering bør avklares i 

reguleringsplan. 
Konsekvensen vurderes 

totalt sett som nøytral.  

 

Befolkningens 

helse 

Det er ingen kjente 

støykilder i nærheten, og 

arealet har moderat til lav 

aktsomhetsgrad for radon. 

Forutsetningene vurderes 

som gode. 

Forslaget vil ikke medføre 

støyplage etc for 

omkringliggende områder. 

Forslaget antas ikke å 

påvirke befolkningens 

helse negativt. 

Forslaget har nøytrale 

konsekvenser for 

befolkningens helse. 

 

Teknisk 

infrastruktur og 

trafikk 

Avkjøring fra Fv 345 

Mitandersforsvegen via 

eksisterende vei fram til 
tunet i Maurbakken. Det 

går strøm over 

eiendommen men det er 

ikke lagt strøm til 

Maurbakken. Det er ikke 

offentlig vann eller avløp i 

området.  

Dersom området skal 

bygges ut må det lages 

lokal, privat løsning for 
vann og avløp. 

Forslagsstiller ser for seg å 

løse vann ved boring, og 

kloakk med 

minirenseanlegg. 

Forslaget antas å ha 

nøytrale konsekvenser 

mht teknisk infrastruktur. 

 

Attraktivitet Området ligger nær en større sjø, med utsyn over vannet, noe som trekker opp. 

Arealet ligger imidlertid nordøstvendt, og solforholdene ettermiddagstid er mindre 

gode. Dette trekker noe ned i forhold til andre områder. Vurderes som nøytralt. 

 

Forholdet til 

strategier for 

framtidig 
arealbruk  

Vedtatt arealstrategi har et mål om å understøtte økt verdiskapning knyttet til jord- og 

skogbrukets ressurser. Der det er forenlig med naturverdier og allmennhetens 

friluftsinteresser bør det gis rom for arealbruksendringer. Her anses hensynet til 
friluftsinteresser ikke å være i strid med en utbygging. Forslaget er i tråd med 

strategien om å bygge opp under Finnskogen og de store sjøene øst i kommunen. 

Området vil også bidra til å bygge opp under de tjenester som finnes i tettstedet 

Austmarka. Forslaget beslaglegger imidlertid viktige LNF-ressurser, så samlet sett 

vurderes forslaget som nøytralt i forhold til de overordnede strategiene. 

 

Samlet vurdering og eventuelle alternativer 

Det er usikkert om forslaget vil gi attraktive og realiserbare hyttetomter pga. solforhold, og det vurderes 
derfor at forslaget ikke er tilstrekkelig attraktivt til at nedbygging av høybonitetsskog kan forsvares. 
 
Anbefaling: Anbefales ikke. 
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2.3.11 27 Granli (Afrika) 
Gnr/bnr: 9/6 og 9/12 

 
Arealstørrelse: 76 daa 

 
Forslagsstiller: Jo Kiese pva. 
Lise Wøllo og Birgit Hatlehol 

Beskrivelse av området: Eiendommene ligger innerst i Afrikavegen og er tidligere småbruk som nå 
brukes som fritidseiendommer (Kabberudbråten og Bakkestua). De er bebygd med våningshus og 
landbruksbygninger. Området er avsatt til LNF i gjeldende kommuneplan. 
 
Beskrivelse av tiltaket: Forslagsstillerne ser for seg at det etableres inntil 8 nye hytter i området. 
 
Beskrivelse av 0-alternativet: Landbruksdrift og LNF-formål. 

 
Tema Forutsetninger/verdi Påvirkning Konsekvens  

Miljø 
Forurensning Ikke registrert forurenset 

grunn. Antatt god tilstand. 
Forslaget medfører liten 
risiko for utslipp. 

Konsekvensene vurderes 
som nøytrale.  

 

Transportbehov 

og 

klimagassutslipp 

Området ligger relativt 

nær Kongsvinger sentrum 

sammenlignet med andre 

utmarksarealer i 

kommunen (ca. 8 km 

unna, 8 min kjøring). 

Forutsetningene vurderes 

som gode. 

Forslaget innebærer 

etablering av kun 8 hytter, 

og medfører dermed ikke 

vesentlig økt 

transportbehov. 

Omfang/påvirkning 

vurderes som liten 

negativ. 

Forslaget medfører lite 

transportbehov. Nærhet til 

Kongsvinger sentrum 

innebærer at hytteeierne 

har kort vei til 

servicefunksjoner, m.v. 

Konsekvensene vurderes 

som nøytrale. 

 

Kulturminner Ikke registrert 

kulturminner i området. 

Forslaget antas ikke å 

påvirke kulturminner. 

Konsekvensen vurderes 

som nøytral. 
 

Naturmiljø Det er ikke registrert 

rødlistearter, 

naturtypelokaliteter, mv. 
Det aktuelle arealet er 

stort sett landbruksareal/ 

småbruk. Verdien anses 

som ingen – noe. 

Forslaget vil i liten grad 

påvirke naturverdier. 

Konsekvensen av forslaget 

mht naturverdier vurderes 

som nøytral. 

 

Landskap Området ligger nokså lavt 

i terreng som heller mot 

nordvest, og er omgitt av 

skog. Området har gode 

visuelle kvaliteter av lokal 

betydning, hvor 

kulturlandskapet med 
gamle småbruk og plasser 

er intakt. Verdien vurderes 

som middels. 

Utbygging vil medføre noe 

inngrep. Det vil neppe 

medføre store sår i 

landskapet eller 

fjernvirkning, men det vil 

være utfordrende å ivareta 

kvalitetene i 
kulturlandskapet. 

Påvirkningen vurderes 

som liten negativ.  

Konsekvensen mht 

landskap vurderes som 

liten negativ.  

 

Landbruk og 

ressurser  

Utredningsområdet 

omfatter ca. 9,5 daa 

dyrkbar jord, og 6,5 daa 

Utbygging ødelegger 

muligheten til å utnytte 

området til jord- og 

Konsekvensene mht 

landbruk og ressurser 

vurderes som negativ. 
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fulldyrka jord som stort 

sett er av svært god 

jordkvalitet. Det omfatter 
dessuten 39 daa skog av 

høy bonitet og 23 daa av 

middels bonitet. En del av 

jorda er blitt til skog de 

senere årene, men verdien 

vurderes likevel som 

relativt stor. 

skogbruk, og medfører 

arealbeslag på både 

dyrkbar og fulldyrka jord, 
og produktiv skog. 

Påvirkningen anses som 

negativ. 

Friluftsliv og 

nærmiljø 

(herunder barn 

og unges 
interesser) 

Det er ikke registrert noen 

friluftsområder innenfor 

avgrensningen. 

Granlivarden, som er et 
viktig turområde med mye 

bruk og gode 

utsiktskvaliteter, ligger i 

næromgivelsene. Verdien 

vurderes som liten – 

middels.  

Forslaget vil i liten grad 

påvirke friluftsliv og 

nærmiljø. 

Konsekvensen mht 

friluftsliv og nærmiljø 

vurderes som nøytral. 

 

Samfunn 
Samfunns-

sikkerhet 

Det er ingen kjente 

risikofaktorer i området. 

Forutsetningene vurderes 

som gode. 

Forslaget antas i liten grad 

påvirke samf.sikkerheten. 

Konsekvensene mht 

samf.sikkerhet vurderes 

som nøytrale.  

 

Befolkningens 

helse 

Det er ingen kjente 

støykilder i nærheten, og 

arealet har moderat til lav 

aktsomhetsgrad for radon. 
Forutsetningene vurderes 

som gode. 

Siden forutsetningene er 

gode, vil ikke forslaget 

påvirke befolkningens 

helse negativt. Forslaget 
vil heller ikke medføre 

støyplage etc for 

omkringliggende områder.  

Forslaget medfører følsom 

arealbruk, men siden 

arealets forutsetninger er 

gode, antas forslaget å ha 
nøytrale konsekvenser. 

 

Teknisk 

infrastruktur og 

trafikk 

Adkomstveg vil være 

Afrikavegen. Denne har 

iht. forslagsstiller selv 

behov for utbedringer. 

Forslagsstiller opplyser om 

at det er gode 

brønnforhold på 

eiendommene og alltid 
tilstrekkelig vann. Det er 

ikke offentlig vann eller 

avløp i området.  

Dersom området skal 

bygges ut må det lages 

lokal, privat løsning for 

vann og avløp. 

Konsekvensen mht. 

teknisk infrastruktur 

vurderes som nøytral. 

 

Attraktivitet Solforholdene i området er mindre gode ettermiddagstid. Selv om området er et 

hyggelig landbruksområde, har det få tydelige kvaliteter i form av nærhet til vann, 

utsikt, m.v. Totalt sett mindre gode forutsetninger.  

 

Forholdet til 

strategier for 

framtidig 

arealbruk  

Vedtatt arealstrategi har et mål om å understøtte økt verdiskapning knyttet til jord- og 

skogbrukets ressurser. Der det er forenlig med naturverdier og allmennhetens 

friluftsinteresser bør det gis rom for arealbruksendringer. Her anses hensynet til 

friluftsinteresser ikke å være i strid med en utbygging. Forslaget er positivt i forhold til 

dette. Men området beslaglegger viktige landbruks-ressurser, så samlet sett vurderes 

forslaget som liten negativt i forhold til de overordnede strategiene. 

 

Samlet vurdering og eventuelle alternativer 

For de fleste utredningstema har forslaget lite eller ingen negative konsekvenser. Det er imidlertid usikkert 
om forslaget vil gi attraktive og realiserbare hyttetomter, og forslaget har negative konsekvenser mht. 
jord- og skogressurser sammenlignet med 0-alternativet. Forslaget vurderes ikke å ha tilstrekkelig 
samfunnsnytte/være tilstrekkelig attraktivt til at nedbygging av jordressursene kan forsvares. 
 
Anbefaling: Anbefales ikke. 
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2.3.12 31 Steinreisberget 
Gnr/bnr: 141/72 

 
Arealstørrelse: 50 daa 

 
Forslagsstiller: Olav Sondre Strand, Maja Elise 
Strand og Anna Linnea Strand 

Beskrivelse av området: Arealet er ubebygd, består av barskog og ligger på østsiden av innsjøen 
Steinreien. I gjeldende arealplan er området avsatt til LNF sone C1 (sone hvor oppføring av ny spredt 
bolig-, fritids- og ervervsbebyggelse og bruksendring av driftsbygninger og annen bebyggelse i landbruket, 
kan tillates hvis tiltaket oppfyller visse kriterier).  
 
Beskrivelse av tiltaket: Forslagsstiller ønsker å etablere en form for hyttefelt/campingplass. Hyttene skal 
være inntil 48 m2 store, stå på hjul og vil tilknyttes strøm, vann og avløp. Tanken er at det skal være et 
økonomisk alternativ for de som ønsker hytte på Finnskogen. I første omgang er det ønsket å etablere 30 
parseller i nedre del av terrenget, med mulighet for å utvide nordover ved en senere anledning. 
 
Beskrivelse av 0-alternativet: Videreføring av dagens bruk og LNF-formål. 

 
Tema Tilstand/verdi Påvirkning Konsekvens  

Miljø 
Forurensning Ikke registrert forurenset 

grunn. Antatt god tilstand. 

Forslaget medfører liten 

risiko for utslipp. 

Konsekvensene vurderes 

som nøytrale.  
 

Transportbehov 

og 

klimagassutslipp 

Området ligger 24 km (ca. 

20 min kjøring) fra 

Kongsvinger sentrum, ca. 
14 km unna Roverud og 

ca. 3 km unna 

Lundersæter. 

Forutsetningene vurderes 

som middels. 

Forslaget omfatter minst 

30 hytter. 

Påvirkningen/omfanget 
vurderes som liten 

negativ. 

Forslaget medfører et visst 

transportbehov 

sammenlignet med andre 
potensielle hytteområder. 

Hytteeierne vil ha et 

stykke reisevei til 

servicefunksjoner, m.v 

Konsekvensen vurderes 

som liten –middels 

negativ.  

 

Kulturminner Det er ikke registrert 

kulturminner i området.   

Tiltaket vil ikke påvirke 

kulturminner og -miljøer.  

Konsekvensen vurderes 

som nøytral.  
 

Naturmiljø Arealet er skogkledd. Slår 

man et polygon rundt 

selve sjøflaten og det 
nærmeste landområdet 

(Bergersætre) i artskartet 

og naturbasen gir det treff 

på 7 rødlista arter. Verdien 

anses som noe. 

Forslaget vil medføre 

arealbeslag i et mindre 

skogsområde i 
vannkanten.Omsøkte tiltak 

vil kunne øke bruken av 

robåt og andre fartøyer 

uten motor, og vil kunne 

ha en viss forstyrrende 

effekt på fuglelivet rundt 

sjøen. Påvirkningen 

vurderes som liten 

negativ. 

 

Konsekvensen av forslaget 

mht naturverdier vurderes 

som liten negativ. 
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Landskap Området ligger nokså 

eksponert mot Møkeren, i 

terreng som heller mot 
sørvest. Området har gode 

visuelle kvaliteter av lokal 

betydning. Verdien 

vurderes som middels. 

Utbygging kan medføre 

uheldig fjernvirkning 

avhengig av prosjektets 
utforming. Påvirkningen 

vurderes som liten 

negativ.  

Konsekvensen mht 

landskap vurderes som 

liten negativ. 
Landskapshensyn bør 

ivaretas ved ev. 

regulering. 

 

Landbruk og 

ressurser  

Utredningsområdet består 

av 5 daa dyrkbar mark og 

0,5 daa skog av høy 

bonitet, samt ca. 45 daa 

av middels bonitet. 

Området vurderes å ha 

noe verdi.  

Utbygging medfører 

arealbeslag i skogsarealet. 

Påvirkningen vurderes 

som middels negativ.  

Forslaget vil redusere 

mulighetene for å drive 

skogbruk på det aktuelle 

området, og kan 

komplisere driften på 

omkringliggende areal. 

Konsekvensen vurderes 
som liten negativ.  

 

Friluftsliv og 

nærmiljø 

(herunder barn 

og unges 

interesser) 

Det er ikke registrert 

spesielle friluftverdier i 

eller nær området.  

Friluftsinteresser og 

nærmiljø vil i liten grad bli 

påvirket av forslaget.  

Konsekvensen mht 

friluftsliv og nærmiljø 

vurderes som nøytral.  

 

Samfunn 
Samfunns-

sikkerhet 

Arealene nærmest 

Steinreien inngår i 

aktsomhetsområde for 

flom. Området ligger 

under marin grense. Det 

er registrert Liten mulighet 

for marin leire. 

Forutsetningene vurderes 
som gode – middels gode. 

Det er sannsynligvis mulig 

å tilpasse prosjektet slik at 

flomutsatte områder 

unngås. Forslaget antas i 

liten grad påvirke 

samf.sikkerheten. 

Det er usikkert om det 

finnes kvikkleire i 

området. Dette, samt 

flomfare/tilpasning, må 

avklares i reguleringsplan. 

Konsekvensen vurderes 

totalt sett som nøytral. 

 

Befolkningens 
helse 

Området er ikke 
støyutsatt, og har moderat 

til lav aktsomhetsgrad for 

radon. Forutsetningene 

vurderes som gode. 

Forslagets påvirkning 
vurderes som nøytral. 

Konsekvensen vurderes 
som nøytral. 

 

Teknisk 

infrastruktur og 

trafikk 

Området kan få adkomst 

via Steinreisvegen. Det 

går en høyspent langs 

områdets nordlige grense, 

som er nærmeste 

tilkoblingspunkt for strøm. 

Det er ikke offentlig vann 
eller avløp til området. 

Lundersæter vannverk 

(privat) har vann på 

Lundersæter, som 

muligens er nærmeste 

tilknytningspunkt for vann. 

Eventuelle Hokkåsen 

vannvern (privat). 

Forutsetningene vurderes 
som relativt gode. 

Forslagsstiller ønsker at 

hyttene tilknyttes strøm, 

vann og avløp. Dette 

antas å være løsbart, men 

det må lages lokal privat 

løsning for vann– og 

avløp. Forslaget vurderes 
ikke å være i konflikt med 

høyspentledningen. 

Konsekvensen mht teknisk 

infrastruktur vurderes som 

nøytral. 

 

Attraktivitet Arealet ligger vestvendt, har gode solforhold, og nærhet til større vann, samt mulighet 
for utsyn over vannet. Forutsetningene vurderes som gode for et attraktivt 

hytteområde. 

 

Forholdet til 

strategier for 

framtidig 

arealbruk  

Vedtatt arealstrategi har et mål om å understøtte økt verdiskapning knyttet til jord- og 

skogbrukets ressurser. Der det er forenlig med naturverdier og allmennhetens 

friluftsinteresser bør det gis rom for arealbruksendringer. Her anses hensynet til 

friluftsinteresser ikke å være i strid med en utbygging. Forslaget er i tråd med 

strategien om å bygge opp under Finnskogen og de store sjøene øst i kommunen.  

 

Samlet vurdering og eventuelle alternativer 

Forslaget vil antagelig gi attraktive og realiserbare hyttetomter med et gjennomtenkt konsept. Forslaget 
har ingen store negative konsekvenser, selv om det er noen ulemper knyttet til skogressurser, 
naturmangfold og landskap sammenlignet med 0-alternativet. At området ligger nær etablert 
fritidsbebyggelse trekker opp.  
 
Anbefaling: Anbefales.  
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2.3.13 44 Søndre Hærsjøen 
Gnr/bnr: 63/6 Arealstørrelse: ca. 404 daa Forslagsstiller: Ole Christian Børli Karterud 

Beskrivelse av området: Arealet er et stort, ubebygd skogsområde i sørenden av Søndre Hærsjøen. Det 
består primært av produktiv barskog og er avsatt til LNF i gjeldende kommuneplan. 
 
Beskrivelse av tiltaket: Forslaget går ut på å bygge hytter (vanlige hytter og tretopphytter). Det antas 
totalt ca. 25 stk. Det er særlig aktuelt å bygge langs vannet (0 – 300 m fra sjøen).  
 
Beskrivelse av 0-alternativet: Videreføring av dagens bruk og formål (primært LNF). 

 
Tema Forutsetninger/verdi Påvirkning Konsekvens  

Miljø 
Forurensning Ikke registrert forurenset 

grunn. Antatt god tilstand. 

Forslaget medfører liten 

risiko for utslipp, forutsatt 

at ny bebyggelse tilknyttes 

offentlig VA eller på annen 
måte sikres forsvarlig 

løsning for spillvann. 

Konsekvensene vurderes 

som nøytrale.  
 

Transportbehov 

og 

klimagassutslipp 

Området ligger 35 km (ca. 

35 min kjøring) fra 

Kongsvinger sentrum, og 

8 km unna Austmarka. 

Det er ikke noe etablert 

hytteområde eller tettsted 

i nærheten. 

Forutsetningene vurderes 

som middels – dårlige. 

Forslaget innebærer 

etablering av 25 hytter. 

Omfanget vurderes som 

moderat, og medfører ikke 

vesentlig økt 

transportbehov. 

Forslaget medfører et visst 

transportbehov 

sammenlignet med andre 

hytteområder pga. 

beliggenheten. 

Hytteeierne vil få et stykke 

reisevei til 

servicefunksjoner, m.v 

Middels negativ 
konsekvens.  

 

Kulturminner Det er ikke registrert 
kulturminner i området.   

Tiltaket vil ikke påvirke 
kulturminner og -miljøer.  

Konsekvensen vurderes 
som nøytral.  

 

Naturmiljø Området er et stort og 

ubebygd skogsområde, 

som dels ligger i 

vannkanten. Det har flere 

bekker og tjern 

(Karterudåa og Nordre og 

Søndre Åkroktjenn). Det 

er registrert Ål (VU) i 

Søndre Hersjøen. Området 

vurderes å ha noe – 
middels verdi for 

naturmangfold. 

Basert på innsendt innspill 

antas områdene langs 

Karterudåa å være særlig 

aktuelle for utbygging. 

Tiltak nær bekken og 

tjernene vil kunne påvirke 

naturmangfoldet i og rundt 

vannforekomstene 

negativt i form av 

arealbeslag, avrenning, 
m.m. Middels negativ 

påvirkning.  

Konsekvensen mht 

naturmangfold vurderes 

som liten – middels 

negativ. Gjennom 

reguleringsplan bør 

naturverdier kartlegges og 

bebyggelsen plasseres slik 

at viktige naturverdier 

bevares. Det bør settes av 

en god buffer/grøntbelte 
mot Karterudåa og 

tjernene.  

 

Landskap Området er et stort og 

mer eller mindre ubebygd 

naturområde som dels 

Forslaget antas å kunne 

medføre noe uheldig 

fjernvirkning over Søndre 

Konsekvensen vurderes 

som middels negativ. 

Landskapshensyn bør 
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ligger eksponert mot 

Søndre Hærsjøen. Verdien 

vurderes som middels.  
 

Hærsjøen. Utbygging tett 

på Karterudåa og tjernene 

vil kunne ha uheldige 
estetiske/ 

landskapsmessige 

virkninger lokalt. 

Påvirkningen vurderes 

som middels negativ.  

ivaretas ved ev. 

regulering. Det bør settes 

av en god 
buffer/grøntbelte mot 

Karterudåa og tjernene. 

Landbruk og 

ressurser  

Utredningsområdet består 

av 273 daa skog av høy 

bonitet og 53 daa av 

middels bonitet. Verdien 

vurderes som middels. 

Full utbygging av området 

medfører arealbeslag på 

273 daa skog av høy 

bonitet og 53 daa av 

middels bonitet. Stor 

negativ påvirkning. 

Forslaget ødelegger 

muligheten til å drive 

skogbruk på det aktuelle 

arealet, og kan komplisere 

driften av omkringliggende 

skogsareal. Middels 
negativ konsekvens.  

 

Friluftsliv og 

nærmiljø 

(herunder barn 

og unges 

interesser) 

Det er ikke registrert 

spesielle friluftverdier i 

eller nær området, men 

ettersom området er 

såpass stort og ubebygd, 

og berører 100-

meterssonen til Søndre 

Hærsjøen, antas det å ha 

noe verdi for friluftsliv. 

Utbygging av hytter vil 

kunne virke privatiserende 

og påvirke 

naturopplevelsen negativt. 

Liten negativ påvirkning.  

Konsekvensen mht 

friluftsliv vurderes som 

liten negativ.  

 

Samfunn 
Samfunns-

sikkerhet 

Det er registrert elvebekk 

med buffer (Karterudåa). 

Arealene nær Søndre 

Hærsjøen inngår i 
aktsomhetsområde for 

flom. Hele området har 

liten mulighet for marin 

leire. Forutsetningene 

vurderes som nokså gode. 

Forslaget antas å påvirke 

samf.sikkerheten i liten 

grad. Det antas ikke være 

noe stort problem å 
tilpasse prosjektet slik at 

flomutsatte områder 

unngås.  

Flomfare og ev. behov for 

tilpasning av bebyggelsens 

plassering bør avklares i 

reguleringsplan. 
Konsekvensen vurderes 

totalt sett som nøytral.  

 

Befolkningens 

helse 

Området er ikke 

støyutsatt, og har moderat 

til lav aktsomhet for 

radon. Arealet har gode 

forutsetninger. 

Tiltaket antas ikke å ha 

vesentlig negative 

konsekvenser for 

nærliggende områder.  

Konsekvensene vurderes 

som nøytrale.  
 

Teknisk 

infrastruktur og 

trafikk 

Mulighet for adkomst via 

Karterudsetervegen. 

Nærmeste tilkoblingspunkt 
for strøm er ved Bottilsrud 

(ca. 2 km unna).  

Dersom området skal 

bygges ut må det lages 

lokal, privat løsning for 
vann og avløp. 

Konsekvensen mht. 

teknisk infrastruktur 

vurderes som nøytral. 

 

Attraktivitet Arealene nær Søndre Hærsjøen har mulighet for utsikt. Disse arealene heller imidlertid 

mot nord, nordøst og nordvest, og solforholdene ettermiddagstid er antagelig mindre 

gode. Nærheten til større vann og fine naturområder trekker opp. Totalt sett nøytrale 

forutsetninger. 

 

Forholdet til 

strategier for 

framtidig 

arealbruk  

Vedtatt arealstrategi har et mål om å understøtte økt verdiskapning knyttet til jord- og 

skogbrukets ressurser. Der det er forenlig med naturverdier og allmennhetens 

friluftsinteresser bør det gis rom for arealbruksendringer. Her anses hensynet til 

friluftsinteresser og naturverdier ikke å være i strid med en utbygging. Forslaget vil 

også bidra til å bygge opp under de tjenester som finnes i tettstedet Austmarka, noe 

som vurderes som positivt. Forslaget er i tråd med strategien om å bygge opp under 
Finnskogen og de store sjøene øst i kommunen. Området beslaglegger imidlertid 

nokså viktige LNF-ressurser, så samlet sett vurderes forslaget som nøytralt i forhold til 

de overordnede strategiene.  

 

Samlet vurdering og eventuelle alternativer 

Forslaget har middels negative konsekvenser mht. skogbruk, og potensielt middels negative konsekvenser 
for landskap og naturmangfold sammenlignet med 0-alternativet. Det at det ikke er noen etablerte 
hytteområder eller tettsted i nærheten trekker ned. Søker har allerede fått godkjent bygging av ei 
tretopphytte i nærområdet og har et ønske om å videreutvikle hyttesatsingen i området. En utbygging her 
vil bygge opp under kommunens hyttestrategi om å bygge opp under Finnskogen og de store sjøene. Det 
vurderes også som positivt at satsing på tretyopphytter er en del av forslaget, da det vil bidra til å skape 
et litt annet konsept enn man har ellers i kommunen.  
 
Anbefaling: Anbefales. 
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2.3.14 50 Nytomta 
Gnr/bnr: 63/37 Arealstørrelse: ca. 69 daa Forslagsstiller: Ole Christian Børli Karterud 

Beskrivelse av området: Arealet er et relativt stort, ubebygd skogsområde sørøst for Søndre Hærsjøen. 
Det består primært av produktiv barskog og er avsatt til LNF i gjeldende kommuneplan. I gjeldende plan 
ligger det et område avsatt til LNF-område m/spredt fritidsbebyggelse (felt E1) like nord for 
utredningsområdet. Forslaget innebærer en utvidelse av dette. 
 
Beskrivelse av tiltaket: Forslaget går ut på å bygge hytter (vanlige hytter og tretopphytter). Det antas 
totalt ca. 25 stk. Det er særlig aktuelt å bygge langs vannet (0 – 300 m fra sjøen). 
 
Beskrivelse av 0-alternativet: Videreføring av dagens bruk og formål (primært LNF). 

 
Tema Forutsetninger/verdi Påvirkning Konsekvens  

Miljø 
Forurensning Ikke registrert forurenset 

grunn. Antatt god tilstand. 

Forslaget medfører liten 

risiko for utslipp, forutsatt 

at ny bebyggelse tilknyttes 

offentlig VA eller på annen 

måte sikres forsvarlig 

løsning for spillvann. 

Konsekvensene vurderes 

som nøytrale.  
 

Transportbehov 

og 

klimagassutslipp 

Området ligger 35 km (ca. 

35 min kjøring) fra 

Kongsvinger sentrum, og 
10 km unna Austmarka. 

Det er ikke noe etablert 

hytteområde eller tettsted 

i nærheten. 

Forutsetningene vurderes 

som middels – dårlige. 

Forslaget innebærer 

etablering av 25 hytter. 

Omfanget vurderes som 
moderat, og medfører ikke 

vesentlig økt 

transportbehov. 

Forslaget medfører et visst 

transportbehov 

sammenlignet med andre 
hytteområder pga. 

beliggenheten. 

Hytteeierne vil få et stykke 

reisevei til 

servicefunksjoner, m.v 

Middels negativ 

konsekvens.  

 

Kulturminner Det er ikke registrert 

kulturminner i området.   

Tiltaket vil ikke påvirke 

kulturminner og -miljøer.  

Konsekvensen vurderes 

som nøytral.  
 

Naturmiljø Området er et relativt 

stort og ubebygd 

skogsområde, som dels 

ligger i vannkanten. Det 
renner en bekk gjennom 

området, og det er 

registrert to 

nøkkelbiotoper med MiS 

(samt én like utenfor). Det 

er registrert Ål (VU) i 

Det antas at forslaget kan 

påvirke MiS-lokalitetene 

negativt ved arealbeslag 

og økt slitasje/ferdsel. 
Tiltak nær bekken vil 

kunne påvirke 

naturmangfoldet i og rundt 

denne negativt i form av 

arealbeslag, avrenning, 

m.m. Middels negativ 

påvirkning.  

Konsekvensen mht 

naturmangfold vurderes 

som middels negativ. 

Gjennom reguleringsplan 
bør naturverdier 

kartlegges og bebyggelsen 

plasseres slik at viktige 

naturverdier bevares. 
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Søndre Hersjøen. Middels 

verdi. 

Landskap Området er et relativt 

stort og ubebygd 
naturområde som dels 

ligger eksponert mot 

Søndre Hærsjøen. Verdien 

vurderes som middels.  

Forslaget antas å kunne 

medføre noe uheldig 
fjernvirkning over Søndre 

Hærsjøen. Påvirkningen 

vurderes som middels 

negativ.  

Konsekvensen vurderes 

som middels negativ. 
Landskapshensyn bør 

ivaretas ved ev. 

regulering. 

 

Landbruk og 

ressurser  

Utredningsområdet består 

av 27 daa skog av høy 

bonitet og 42 daa av 

middels bonitet, samt 3 

daa dyrkbar jord. Verdien 

vurderes som middels. 

Full utbygging av området 

medfører arealbeslag på 

27 daa skog av høy 

bonitet og 42 daa av 

middels bonitet. Stor 

negativ påvirkning. 

Forslaget ødelegger 

muligheten til å drive 

skogbruk på det aktuelle 

arealet, og kan komplisere 

driften av omkringliggende 

skogsareal. Middels 

negativ konsekvens.  

 

Friluftsliv og 

nærmiljø 
(herunder barn 

og unges 

interesser) 

Det er ikke registrert 

spesielle friluftverdier i 
eller nær området, men 

ettersom området er 

såpass stort og ubebygd, 

og berører 100-

meterssonen til Søndre 

Hærsjøen, antas det å ha 

noe verdi for friluftsliv. 

Utbygging av hytter vil 

kunne virke privatiserende 
og påvirke 

naturopplevelsen negativt. 

Liten negativ påvirkning.  

Konsekvensen mht 

friluftsliv vurderes som 
liten negativ.  

 

Samfunn 
Samfunns-

sikkerhet 

Det er registrert en 

elvebekke med buffer. 

Arealene nær Søndre 

Hærsjøen inngår i 

aktsomhetsområde for 

flom. Hele området har 
liten mulighet for marin 

leire. Forutsetningene 

vurderes som nokså gode. 

Forslaget antas å påvirke 

samf.sikkerheten i liten 

grad. Det antas ikke være 

noe stort problem å 

tilpasse prosjektet slik at 

flomutsatte områder 
unngås.  

Flomfare og ev. behov for 

tilpasning av bebyggelsens 

plassering bør avklares i 

reguleringsplan. 

Konsekvensen vurderes 

totalt sett som nøytral.  

 

Befolkningens 

helse 

Området er ikke 

støyutsatt, og har moderat 

til lav aktsomhet for 

radon. Arealet har gode 

forutsetninger. 

Tiltaket antas ikke å ha 

vesentlig negative 

konsekvenser for 

nærliggende områder.  

Konsekvensene vurderes 

som nøytrale.  
 

Teknisk 

infrastruktur og 

trafikk 

Mulighet for adkomst via 

Tollovegen. Nærmeste 

tilkoblingspunkt for strøm 

er ved Bottilsrud (ca. 3 km 
unna).  

Dersom området skal 

bygges ut må det lages 

lokal, privat løsning for 

vann og avløp. 

Konsekvensen mht. 

teknisk infrastruktur 

vurderes som nøytral. 

 

Attraktivitet Arealene nær Søndre Hærsjøen vil ha mulighet for utsikt. Arealet her heller slakt mot 
vest og vil antagelig ha gode solforhold ettermiddagstid. Nærheten til større vann og 

fine naturområder er også positivt. Gode forutsetninger. 

 

Forholdet til 

strategier for 

framtidig 

arealbruk  

Vedtatt arealstrategi har et mål om å understøtte økt verdiskapning knyttet til jord- og 

skogbrukets ressurser. Der det er forenlig med naturverdier og allmennhetens 

friluftsinteresser bør det gis rom for arealbruksendringer. Her anses hensynet til 

friluftsinteresser ikke å være i strid med en utbygging. Forslaget vil også bidra til å 

bygge opp under de tjenester som finnes i tettstedet Austmarka, noe som vurderes 

som positivt. Forslaget er i tråd med strategien om å bygge opp under Finnskogen og 

de store sjøene øst i kommunen. . Området beslaglegger imidlertid nokså viktige LNF-

ressurser, så samlet sett vurderes forslaget som nøytralt i forhold til de overordnede 

strategiene. 

 

Samlet vurdering og eventuelle alternativer 

Forslaget har middels negative konsekvenser mht. skogbruk og naturmangfold, og potensielt middels 
negative konsekvenser for landskap sammenlignet med 0-alternativet. Forslaget vil imidlertid kunne gi 
attraktive og realiserbare hyttetomter og er i tråd med kommunens strategi for fritidsbebyggelse. Området 
ligger nær et annet utbyggingsområde som allerede er avsatt i gjeldende plan, og vil innebære en 
utvidelse av dette sørover. Området foreslås innlemmet i den sonen som fra før ligger inne i 
kommuneplanen. Antall hytter er ikke økt.     
 
Anbefaling: Anbefales (innlemmes i sonen som fra før ligger inne i kommuneplanen). 
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2.3.15 30 Langtangen 
Gnr/bnr: 149/33 Arealstørrelse: ca. 7 daa 

 
Forslagsstiller: Jon Gerhard Guttormsen 

Beskrivelse av området: Arealet ligger ved Møkeren og er stort sett skogkledd, men bebygd med et 
driftsbygg for vedproduksjon. Det er avsatt til LNF i kommuneplanens arealdel. 
 
Beskrivelse av tiltaket: Forslagsstiller ønsker å starte et tilbud for fisketurisme på Langtangen ved 
Møkeren. Han vil i den forbindelse bygge fire utleiehytter, samt bygge om et eksisterende bygg på tomta 
til servicebygg og etablere flytebrygge og sauna på vannet. 
 
Beskrivelse av 0-alternativet: Referansesituasjonen er videreføring av dagens bruk og LNF-formål. 

 
Tema Forutsetninger/verdi Påvirkning Konsekvens  

Miljø 
Forurensning Ikke registrert forurenset 

grunn. Antatt god tilstand. 

Forslaget medfører liten 

risiko for utslipp. 

Konsekvensene vurderes 

som nøytrale.  
 

Transportbehov 

og 

klimagassutslipp 

Området ligger 28 km (ca. 

25 min kjøring) fra 

Kongsvinger sentrum, og 
ca. 12 km unna 

Austmarka. 

Forutsetningene vurderes 

som middels. 

Siden det er snakk om et 

relativt begrenset antall 

utleiehytter er omfanget 
begrenset. 

Omfang/påvirkning 

vurderes som liten 

negativ. 

Besøkende vil ha et stykke 

reisevei til 

servicefunksjoner, m.v. 
Omfanget av forslaget er 

imidlertid begrenset. 

Konsekvensen vurderes 

som liten – middels 

negativ.  

 

Kulturminner Det er ikke registrert 

kulturminner i området.   

Tiltaket vil ikke påvirke 

kulturminner og -miljøer.  

Konsekvensen vurderes 

som nøytral.  
 

Naturmiljø Det er ikke registrert 

vesentlige naturverdier, 

men området er et 

ubebygd skogsområde i 

vannkanten og vurderes å 
ha noe verdi. 

Forslaget vil medføre 

arealbeslag og oppsplitting 

av et skogsområde i 

vannkanten. Påvirkningen 

vurderes som liten 
negativt. 

Konsekvensen av forslaget 

mht naturverdier vurderes 

som liten negativ. 

 

Landskap Området ligger nokså 
eksponert mot Møkeren, i 

terreng som heller mot 

sørvest. Området har gode 

visuelle kvaliteter av lokal 

betydning. Verdien 

vurderes som middels. 

Utbygging vil medføre noe 
inngrep i landskapet og 

kan medføre uheldig 

fjernvirkning. Påvirkningen 

vurderes som liten 

negativ.  

Konsekvensen mht 
landskap vurderes som 

liten negativ. 

Landskapshensyn bør 

ivaretas ved ev. regulering 

(høydebegrensninger etc). 

 

Landbruk og 

ressurser  

Utredningsområdet består 

av 7 daa skog av høy 

bonitet. Verdien vurderes 

som liten – middels.  

Utbygging medfører 

arealbeslag i skogsarealet. 

Påvirkningen vurderes 

som middels negativ.  

Forslaget vil redusere 

mulighetene for å drive 

skogbruk på det aktuelle 

området, men arealet har 

begrenset størrelse. 
Konsekvensen vurderes 
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som liten – middels 

negativ.  

Friluftsliv og 

nærmiljø 
(herunder barn 

og unges 

interesser) 

Arealet Ligger innenfor 

100 metersonen til 
Møkeren. Møkeren med en 

buffer på 50 m er 

registrert som viktig 

friluftsområde på grunn av 

aktiviteter og bruk av 

sjøen/strandsonen. Det er 

ikke registrert noen svært 

viktige områder 

(badeplasser etc.) som er 

spesielt mye i bruk i det 
foreslåtte hytteområdet. 

Verdien vurderes som liten 

– middels. 

Forslaget kan påvirke 

tilgjengeligheten til sjøen 
og fjernvirkning fra sjøen 

svekker opplevelsen av 

uberørt natur. Andre deler 

av fastlandet rundt 

Møkeren er i dag viktigere 

for friluftslivet enn det 

som er foreslått. Middels 

negativ påvirkning.  

Registreringen er basert 

på en generell bruk av 
Møkeren. Konsekvensen 

av forslaget vurderes som 

liten negativ, men 

tilgjengelighet til sjøen 

kan trolig ivaretas 

gjennom regulering, eller 

man kan prioritere 

tilgjengelighet for 

allmennheten i andre deler 

av sjøen der det allerede i 
dag er mer aktuelt. 

 

Samfunn 
Samfunns-

sikkerhet 

Arealet ligger under marin 

grense og løsmassene er 

morenemateriale. Det aller 

meste av 

utredningsområdet er 

omfattet av 

aktsomhetsområde for 

flom. Forutsetningene 

vurderes som middels. 

Det er ikke mulig å 

plassere tiltakene utenom 

aktsomhetsområdet for 

flom. Flom kan medføre en 

del materielle skader, men 

forslaget antas ellers ikke 

å påvirke samfunns-

sikkerheten vesentlig. 

Påvirkningen vurderes 

som liten negativ.  

Flomfare/tilpasning, må 

avklares i reguleringsplan. 

Konsekvensen vurderes 

som liten negativ. 

 

Befolkningens 
helse 

Området er ikke 
støyutsatt, og har moderat 

til lav aktsomhetsgrad for 

radon. Forutsetningene 

vurderes som gode. 

Forslagets påvirkning 
vurderes som nøytral. 

Konsekvensen vurderes 
som nøytral. 

 

Teknisk 

infrastruktur og 

trafikk 

Tomta har mulighet for 

adkomst via 

Langtangevegen. Det er 

ikke offentlig vann eller 

avløp i området. 

Nærmeste mulighet for 

strømtilkobling er ca. 1 km 
unna.  

Hvis området skal bygges 

ut må det lages lokal, 

privat løsning for vann og 

avløp. Forslagstiller 

presenterer mulige 

sanitærløsninger, som 

vakuum- og forbrennings-
toalett.  

Konsekvensen vurderes 

som nøytral. 
 

Attraktivitet Arealet ligger sørvestvendt, har gode solforhold, muligheter for utsikt og nærhet til 
større vann. Forutsetningene vurderes som gode. Forslaget vil sannsynligvis kunne gi 

et attraktivt og realiserbart prosjekt.  

 

Forholdet til 

strategier for 

framtidig 

arealbruk  

Arealets beliggenhet vurderes som nokså god for foreslått formål, selv om det er noe 

langt unna servicefunksjoner. Forslaget bygger opp under det å satse på utvikling av 

turisme rundt de store sjøene i kommunen.  

 

Samlet vurdering og eventuelle alternativer 

Forslaget kan ha positive konsekvenser i form av nærings-/turistutvikling, og arealet vurderes som relativt 
attraktivt og godt egnet for formålet. Forslaget har noen negative konsekvenser mht tap av skog med høy 
bonitet, men disse er nokså begrenset. 
 

Anbefaling: Anbefales.  
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2.4 NÆRING, INFRASTRUKTUR OG ANDRE FORMÅL 

 

2.4.1 42 Siva 

Gnr/bnr: 33/24 Arealstørrelse: ca. 47 daa Forslagsstiller: GIVAS 

Beskrivelse av området: Dagens situasjon består av et nedlagt pukkverk ved næringsområdet SIVA.  
 
Beskrivelse av tiltaket: Det foreslås å bygge et slambehandlingsanlegg med eventuelt et tilliggende 
biogassanlegg. Et slikt anlegg tar imot avløpsslam fra renseanlegg fra 8 ulike kommuner i regionen, for 
behandling. Avløpsslammet blir «hygienisert» og «stabilisert». «Hygienisert» betyr en oppvarming slik at 

det blir fritt for bakterier og plantesykdommer. «Stabilisert» betyr at det nedbrytes (ferdig råtnet). 
Prosessenes skaper biogass, som skal selges til Eidsiva Fjernvarmeanlegg.  
 
Beskrivelse av 0-alternativet: Videreføring av masseuttak (både planformål og arealbruk). 

 
Tema Forutsetninger/verdi Påvirkning Konsekvens Summert 

Miljø 
Forurensning Det er ikke registrert 

forurensing i grunnen.  

 

Anlegget skal rense 
forurenset vann, noe som 

forutsetter at bebyggelsen 

ikke forurenser lokalt 

gjennom utslipp. Det 

antas at tiltaket ikke vil 

føre til mer forurensing 

innenfor området. Basert 

på om det velges å 

etablere et biogassanlegg 
kan det det bli forurensing 

i form av lukt i området. 

Påvirkning vurderes som 

liten negativt. 

Konsekvensen vurderes 
som lite negativt fordi 

tiltaket i seg selv bidrar til 

å redusere forurensing, 

men slår ut negativt pga. 

mulighet for utslipp av 

lukt. Utfordringer med lukt 

skal utredes nærmere før 

det besluttes konkret hva 

som kan bygges i 
området. 

 

Transportbehov 

og 

klimagassutslipp 

Området generer ikke noe 

transportbehov i dag. Det 

er lokalisert nær 

eksisterende 

næringsarealer, mellom to 

større veiforbindelser. 

Forutsetningene vurderes 
som gode. 

Tiltaket vil generere et noe 

større transportbehov enn 

0-alternativet. Anlegget er 

i seg selv er en måte å 

gjenbruke avfall på og 

utnytte ressurser til fulle. 

Forslaget slår positivt ut 
mtp. klimagassutslipp, 

fordi det bidrar til å kunne 

utnytte biogass og 

redusere bruk av fossilt 

brennstoff. Påvirkning 

vurderes som positiv.   

Konsekvensen vurderes 

som positiv.  
 

Kulturminner  Det er ikke registrert 

kulturminner i området. 

Tiltaket vil ikke påvirke 

kulturminner.  

Konsekvensen vurderes 

som nøytral.  
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Naturmiljø Det er ikke registrert 

vesentlige naturverdier.  

Tiltaket antas i liten grad å 

påvirke naturmangfold.  

Konsekvensen vurderes 

som nøytral.  
 

Landskap Området er lokalisert nær 

annen næringsbebyggelse 
og utgjør ikke noe særskilt 

verdifullt landskap.  

Påvirkning fra tiltaket 

vurderes som intet.  

Konsekvensen vurderes 

som nøytral.  
 

Landbruk og 

ressurser  

Området omfatter 16 daa 

skog av middels bonitet, 

resterende er åpen mark 

(rester etter et pukkverk).  

Tiltakets påvirkning 

vurderes som liten 

negativt, fordi det bygger 

ned en pukkressurs.  

Konsekvensen vurderes 

som liten negativ.  
 

Friluftsliv og 

nærmiljø 

(herunder barn 

og unges 

interesser) 

Det er ikke registrert 

friluftsinteresser.  

Forslaget vil ikke påvirke 

friluftsinteresser.  

Konsekvensen vurderes 

som nøytral.  
 

Samfunn 

Samfunns-

sikkerhet 

Området er berørt av 

flomveier, og på grunn av 

dagens forsenkning i 

terrenget har vannet en 

tendens til å samle å seg i 
området. Siden det er 

fastfjell vil ikke vannet 

kunne trekke ned i 

grunnen i like stor grad 

som om det var 

løsmasser. Det er 

registrert to trafikkulykker 

i veiene som grenser til 

området. Det er registrert 

stor mulighet for marin 
leire nord i området. 

Tiltaket vil endre 

flomveiene. Siden det i 

dag er fastfjell/pukk og 

ikke vegetasjon i området, 

vil tiltaket kunne føre til 
en bedre 

overvannshåndtering. 

Dette krever en oppfølging 

i detaljregulering.  

Ny adkomst til området 

må utformes på en 

trafikksikker måte for å 

hindre flere ulykker.  

Konsekvensen vurderes 

som positivt, fordi 

tiltakene vil kunne 

forbedre dagens situasjon. 

Dette krever at det følges 
opp riktig i 

detaljregulering.   

 

Befolkningens 

helse 

Området omfattes av gul 

og rød støysone. 

Forutsetningene vurderes 

som dårlige.  

Tiltaket vil føre til mer 

trafikk i området. 

Nærliggende bebyggelse 

er næring og er derfor 

ikke støyfølsom. Om 

trafikken blir nødt til å 

kjøre gjennom 

Kongsvinger sentrum, bør 

en alternativ plassering 

vurderes bl.a. pga. støyen 
det påfører 

sentrumsbebyggelsen. 

Slike forhold må vurderes i 

videre planlegging.  

Konsekvensen vurderes 

som liten negativ.   
 

Teknisk 

infrastruktur og 

trafikk 

Området ligger tett opp 

mot E16 og det antas at 

nødvendig infrastruktur er 

tilgjengelig i området. 

Forutsetningene vurderes 

som gode. 

Forslaget vil generere en 

del mer trafikk til 

området. Det vil bli en 

økning i transport av slam 

via lastebil til anlegget, og 

utkjøring av ferdig 

behandlet slam. Omfanget 
av trafikken utgjør 

omtrent 10 tunge kjøretøy 

som kjører til/fra anlegget 

om dagen (man-fre). Det 

vil bli behov for å forbedre 

adkomst til området. 

Omfanget vurderes som 

liten nøytral –liten negativ.  

Konsekvensen vurderes 

som nøytral – liten 

negativ. Det bør 

gjennomføres 

trafikkanalyse i forbindelse 

med videre planlegging.   

 

Attraktivitet Området ligger vis-a-vis renseanlegget på nordsiden av Glomma, noe som vurderes 

som særs viktig mht. beliggenhet.  
 

Forholdet til 

strategier for 
framtidig 

arealbruk  

Området ligger i tilknytning til et utpekt næringsareal i kommunen, og er i tråd med 

overordnede føringer. Tiltaket vurderes som positivt og er med på å skape 
arbeidsplasser i Kongsvinger kommune. Følger også opp fylkesmannens pålegg om å 

tilrettelegge for slike slambehandlingsanlegg. Forslaget vurderes som et 

samfunnsnyttig prosjekt. Konsekvensene vurderes som positive.  

 

Samlet vurdering og eventuelle alternativer 

Forslaget er et samfunnsnyttig tiltak, og forringer ikke store eksisterende verdier. Det nedlagte pukkverket 
ligger som et åpent sår i landskapet i dag, og forslaget gir på mange måter mulighet til å forbedre/ 
istandsette området. Det vil imidlertid være viktig å belyse trafikale konsekvenser fra tiltakets aktivitet og 
vindforholdene for å se hvordan eventuell lukt beveger seg i landskapet. Avhengig av disse faktorene vil 
det kunne bli aktuelt å vurdere alternative plasseringer. Viktig å ivareta behovet for en vegetasjonsskjerm 
slik det er vist i reguleringsplanen.  
Anbefaling: Anbefales. 
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2.4.2 2 Sesselrudbråten                                                               N495 i plankartet 
Gnr/bnr: Del av 31/38 og 
31/163 

Arealstørrelse: ca. 5,5 daa 

 
Forslagsstiller: Salutaris Eiendom AS på 
vegne av grunneier Laila Fodnes Sidselrud. 

Beskrivelse av området: Området er et skogsareal bebygd med en landbruksbygning på sydsiden av 
Glomma, ca. 1,3 km nordvest for jernbanestasjonen. Arealet ligger tett på E16 innenfor byggegrensen til 
veien. Arealet er regulert til LNF-fomål i reguleringsplan Ny Rv 2 Fulu-Svartfossen-Kurusand, og avsatt til 
samme formål i gjeldende KPA. Arealet er kileformet, og nokså smalt (50 – 60 m på det bredeste). 
 
Beskrivelse av tiltaket: Det foreslås å sette av arealet til areal- og transportkrevende virksomhet, for 
eksempel industri, kontor eller lager. Arealet ligger nær hovedveg og i tilknytning til, men utenfor, 
tettstedsbebyggelsen. Det vurderes som mindre egnet til feks. kunde-/kunnskapsintensiv kontor-
virksomhet (A-virksomheter, jf. ABC-prinsippet), men godt egnet til feks. lager, logistikk og enkelte typer 
industri (B- og C-virksomheter). Sistnevnte formål er lagt til grunn for vurderingene her. 
 
Beskrivelse av 0-alternativet: Referansesituasjonen er videreføring av skogstomt og LNF-formål. 

 
Tema Forutsetninger/verdi Påvirkning Konsekvens  

Miljø 
Forurensning Det er ikke registrert 

forurenset grunn, men 

pga. nærhet til tung 
infrastruktur er det grunn 

til å tro at det kan finnes 

uregistrert forurensning. 

Antatt middels tilstand.  

Forslaget kan medføre noe 

risiko for utslipp til grunn 

og vann avhengig av hva 
slags næring som 

etableres. Påvirkningen 

vurderes som liten 

negativ.  

Konsekvensen vurderes 

som liten negativ.  
 

Transportbehov 

og 

klimagassutslipp 

Arealet ligger nær 

hovedveg og i tilknytning 

til Kongsvinger sentrum. 

Forutsetningene vurderes 

som gode. 

Omfanget av innspillet 

vurderes å være moderat 

mtp. transportbehov. 

Lokaliseringen er god mtp. 

transportbehov. Det er 

antagelig vanskelig å finne 

en mye bedre lokalisering 

for arealkrevende 

virksomhet. Nøytral/ 

positiv konsekvens. 

 

Kulturminner Det er ikke registrert 

kulturminneverdier. 

Forslaget antas ikke å 

påvirke kulturminner. 

Konsekvensen vurderes 

som nøytral. 
 

Naturmiljø Det er ikke registrert 
naturverdier av betydning. 

Forslaget vil i liten grad 
påvirke naturmangfold. 

Konsekvensen vurderes 
som nøytral. 

 

Landskap Tomta i seg selv har ingen 
visuelle kvaliteter, men 

området er 

landskapsmessig viktig 

fordi det er et relativt 

åpent område nær byen 

og Glomma. Selve tomta 

ligger nokså lavt i 

terrenget.  

Bebyggelsen vil kunne bli 
synlig fra E16 og fra 

jernbanen. Ved moderate 

byggehøyder vil den 

antagelig ikke gi vesentlig 

fjernvirkning/være synlig 

fra feks. andre siden av 

Glomma, men dette 

Konsekvensen mht. 
landskap vurderes som 

liten negativ. Det er viktig 

at bebyggelse her 

utformes slik at det ikke 

gir fjernvirkning eller 

skjemmer omgivelsene. 

 



 

 

  

 

90/119 

avhenger av volum, 

høyder og utforming.   

Landbruk og 

ressurser  

Området omfatter 1 daa 

dyrkbar jord og 1 daa 
skog av høy bonitet, men 

det er restarealer uten 

betydning for landbruket. 

Forslaget medfører 

arealbeslag på skog og 
dyrkbar jord, men det 

vurderes ikke å ha 

betydning for landbruket. 

Konsekvensen for 

landbruk og ressurser 
vurderes som nøytral. 

 

Friluftsliv og 

nærmiljø 

(herunder barn 

og unges 

interesser) 

Området har liten verdi for 

friluftsinteressene. Arealet 

har liten verdi for barn og 

unge, og det er lite 

boligbebyggelse i 

nærheten.  

Forslaget kan i noen grad 

påvirke bokvaliteten til 

nærliggende boliger (jf. 

vurdering av bef. helse 

nedenfor), men det gjelder 

et mindre antall boliger. 

Liten negativ påvirkning.  

Forslaget vil ikke ha 

konsekvenser for 

friluftsinteresser, men 

antas å liten negativ 

konsekvens mht. 

nærmiljø.  

 

Samfunn 
Samfunns-

sikkerhet 

Deler av området inngår i 

aktsomhetsområde for 

flom og buffersone mot 

bekk. Det er registrert 

flomveier i området. 
Arealet ligger under marin 

grense og nærliggende 

arealer har stor mulighet 

for marin leire. Gode – 

middels forutsetninger. 

Økt belasting og økt andel 

harde flater vil kunne 

påvirke risiko i området, 

men utfordringene er 

antagelig løsbare og kan 
håndteres på 

reguleringsplannivå.  

Omfanget vurderes som 

middels negativt. 

Hvis det er kvikkleire i 

området kan 

kvikkleireskred utløses ved 

økt nedbør og høy 

belastning. Grunnforhold 
og flomfare må utredes på 

reguleringsplannivå.  

Konsekvensen vurderes 

som middels negativ. 

 

Befolkningens 

helse 

Området er støyutsatt (rød 

og gul støysone) og har 

usikker aktsomhetsgrad 

for radon.  

Forslaget medfører ikke 

følsom arealbruk. Industri-

/lagervirksomhet kan 

imidlertid medføre noe økt 

støy, som kan være til 

sjenanse for nærliggende 
boliger (feks. i 

Dunderdalsveien og på 

andre siden av Glomma). 

Området er godt egnet til 

foreslått formål. 

Konsekvensen vurderes 

som liten negativ pga 

mulig støyplage for 

nærliggende boliger. Støy 
bør utredes og avbøtende 

tiltak vurderes ved ev. 

regulering.  

 

Teknisk 

infrastruktur og 

trafikk 

Området vil måtte ha 

innkjøring fra rundkjøring 

fra Galterudvegen. 

Nærmeste 

tilknytningspunkt for 

offentlig vann er ved 

bensinstasjon (YX), og 

avløp ved krysset opp til 
Bæreiavegen. Avløp må 

enten bores eller pumpes.  

Det går en høyspent-

ledning inntil området. Det 

er en utfordring at deler 

av arealet ligger innenfor 

byggegrensen til E16, noe 

som kan redusere 

byggbart areal. 
Byggegrense mot g-/s-veg 

i nord reduserer også det 

byggbare arealet. 

Galterudvegen er 

omregulert og gjort om til 

g-/s-forbindelse mot 

sentrum nord for E16. 

Hvis denne skal brukes til 

avkjøring, må det 

reguleres inn ny g-/s-veg 

parallelt med kjørevegen. 
Høyspentledning må 

hensyntas. Forslaget kan 

legge begrensninger på 

framtidige 

utviklingsmuligheter for 

E16. Det må avklares med 

Statens vegvesen hvovirtd 

det kan lempes på 

byggegrensen mot E16. 
Påvirkningen vurderes 

som nmiddels egativ. 

Det er en utfordring at 

deler av arealet ligger 

innenfor byggegrensen 

mot E16. Hvor mye av 

arealet som kan utvikles 

vil være avhengig av 

hvorvidt  Statens 

vegvesen kan gå med på å 
redusere byggegrensen. 

Det går i dag 

Konsekvensen vurderes 

som middels negativ. 

 

Attraktivitet Arealet ligger nær hovedvegsystem og Kongsvinger sentrum, og vurderes som 

attraktivt for formålet forutsatt at det hensynet til byggegrenser gir et tilstrekkelig 

areal å bygge på. Dette må sjekkes ut med Statens vegvesen.  

 

Forholdet til 

strategier for 

framtidig 

arealbruk  

Arealet ligger nær hovedveg og i tilknytning til/like utenfor, Kongsvinger sentrum. Det 

er derfor godt egnet til feks. lager, logistikk og lettere form for industri (B- og C-

virksomheter). Gode forutsetninger. 

Forslaget er i tråd med prinsippet om rett virksomhet på rett sted, og i tråd med 

satsingsområdene i arealstrategien for næringsområder. Konsekvensen vurderes som 

positiv. 

 

Samlet vurdering og eventuelle alternativer 

Forslagsstiller mener foreslått virksomhet kan etableres her uten urimelig ulempe for allmenheten, 
kulturmiljø, estetiske hensyn eller sjenanse for ferdsel. Kommunen er i stor grad enig i dette. Deler av 
arealet ligger imidlertid innenfor byggegrense mot E16. Det må avklares  om Statens vegvesen vil 
akseptere en reduksjon av byggegrensen.  
 
Anbefaling: Legges inn i tråd med vedtak fra formannskapet sak 79/19 
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2.4.3 41 Byparken 

Gnr/bnr: 73/365 Arealstørrelse: ca. 4 daa Forslagsstiller: Rådmannen  

Beskrivelse av området: Byparken er lokalisert i Kongsvinger sentrum, rett nord for Rådhuset. Parken er 
opparbeidet med lekeplass, gressplen, trær og busker og er tilrettelagt for opphold i grønne omgivelser 
sentralt i byen. Dagens regulering tilsier at det kan bygges hotell i nordøstlig del av parken (eiendom 
73/388 langs Markensvegen).  
 
Beskrivelse av tiltaket: Det foreslås å etablere et kurs- og konferansehotell i randsonen av parken ut 
mot Storgata og mot Teatergata. Det skal også tilrettelegges for andre kulturaktiviteter, som kino, eller 
forretninger. Kommunestyret har sagt ja til at det kan igangsette en planprosess der man får vurdert 
nærmere konsekvensene av å etablere hotell i randsonen i Byparken. Hvis foreslåtte areal reguleres til 
bebyggelse, forutsettes det at hele eller deler arealet som er regulert til hotell nord i parken tilbakeføres til 
park. 
 
Beskrivelse av 0-alternativet: 0-alternativet er videreføring av park i vest og videreføring av regulert 
byggeområde til hotell langs Markensvegen.  

 
Tema Forutsetninger/verdi Påvirkning Konsekvens Summert 

Miljø 
Forurensning Det er ikke registrert 

forurenset grunn.  

Forslaget medfører liten 

risiko for utslipp og 

innebærer ikke følsom 

bebyggelse.  

Konsekvensene vurderes 

som nøytrale. 
 

Transportbehov 

og 

klimagassutslipp 

Parken er lokalisert midt i 

sentrum, som er et 

område hvor mange kan 
nå til fots eller på sykkel. 

Lokasjonen vurderes å ha 

gode forutsetninger tanke 

på transportbehov.  

Forslaget vil føre til et 

høyere besøkstall enn 

dagens situasjon. Likevel 
er dette en riktig 

lokalisering av denne 

typen formål, fordi det 

fører til kortere avstander 

for flere, enn om den 

hadde vært plassert 

utenfor sentrum eller man 

måtte reist til en annen by 

for å holde konferanse. 

For å redusere transport til 
området bør det i 

detaljreguleringen legges 

restriksjoner på 

tilgjengelige p-plasser. 

Positiv påvirkning.  

Konsekvensene vurderes 

som positive. 
 

Kulturminner  Det er ikke registrert 

kulturminneverdier.  

Omfanget av tiltaket 

vurderes som nøytralt. 

Konsekvensene vurderes 

som nøytrale. 
 

Naturmiljø Det er ikke registrert 

naturverdier.  

Tiltaket vil i liten grad 

påvirke naturmangfoldet 

Konsekvensene vurderes 

som nøytrale.  
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Landskap Parken har en verdi fordi 

det utgjør en del av 

bylandskapet, og bidrar 
med grønnstruktur som er 

et viktig element i en by. 

Verdien vurderes som 

stor. 

Selv om parken blir 

redusert, vil det nye 

tiltaket også kunne bidra 
til å bygge opp under et 

bylandskap. Om prosjektet 

blir utført med riktige 

kvaliteter for området, kan 

tiltaket være med å 

forsterke og forbedre 

bylandskapet. Samtidig vil 

en utbygging her bidra til 

at byparken som landskap 
opp imot bystrukturen blir 

dårligere enn i dag. 

Påvirkning vurderes som 

middels negativ. 

Konsekvensen vurderes 

som middels negativ.  
 

Landbruk og 

ressurser  

Det er ikke registrert noen 

naturressurser. 

Påvirkningen vurderes 

som nøytral. 

Konsekvensen vurderes 

som nøytral.  
 

Friluftsliv og 

nærmiljø 

(herunder barn 

og unges 

interesser) 

Området utgjør i dag en 

del av en grønn lunge i 

sentrumskjernen, og 

utgjør en viktig del av 

friluftstilbudet, lek og 

skaper en naturlig 

møteplass i byen. Parken 
har blitt verdivurdert i 

forbindelse med 

kartlegging av 

friluftsområder og fått 

verdi A. Området vurderes 

å ha stor verdi.  

Tiltaket bygger ned deler 

av en viktig grønn lunge i 

byen. Samtidig er deler av 

parken i nord regulert til 

hotell i dag, og dette 

vurderes å tilbakeføre til 

park hvis arealet i vest 
bygges ut. Ved 

omdisponering av arealer 

avsatt til fellesareal/ 

friområde og som er i bruk 

til lek, skal det i henhold 

til RPR for barn og unge 

skaffes fullverdig 

erstatning. Her bør det 

derfor gjøres en vurdering 
av attraktiviteten av det 

man ev. bygger ned, opp 

mot det man ev. 

tilbakefører til park. 

Utforming av hotellet med 

tanke på høyder og 

sol/skyggeforhold vil også 

påvirke kvaliteten på 

parkområdet. Dette må 

belyses nærmere i 
reguleringsplanprosessen. 

Siden kun mindre deler av 

parken berøres, anses 

påvirkningen som middels 

negativ. 

Konsekvensene vurderes 

som middels negative. 
 

Samfunn 

Samfunns-

sikkerhet 

Vestlig hjørne av tiltaket 

omfattes av arealer med 

stor mulighet for marin 

leire. Området omfattes 

også av flomveier langs 

Storgata. Forutsetninger 

vurderes som gode - 

middels gode. 

Ved å bygge i parken vil 

omfanget av potensielle 

flommer kunne bli større. 

Grønnstruktur fungerer 

som en buffer ved 

flomhendelser, og kan 

holde på mer vann enn en 

bebygd flate. Når 
bebyggelsen plasseres 

mot gateløpet med 

flomvei, må det gjøres 

grundige undersøkelser for 

konsekvensene av dette i 

en flomsituasjon. Tiltaket 

vurderes som middels 

negativt.  

Konsekvensene vurderes 

som middels negativt.  
 

Befolkningens 

helse 

Området berøres av gul og 

rød støysone. Det er 

registrert moderat til lav 
aktsomhet for radon i 

området. Forutsetningene 

vurderes som dårlige. 

Tiltaket omfatter hotell 

som er et støyfølsomt 

formål, men ikke på lik 
linje med bolig. 

Påvirkningen vurderes 

som nøytral.  

Konsekvensen vurderes 

som nøytral. Bebyggelsen 

må isoleres godt nok møt 
støy, og tilfredsstille 

kravene i T-1442. 

 

Teknisk 

infrastruktur og 

trafikk 

Området ligger sentralt i 

Kongsvinger i nær 

tilknytning til eksisterende 

bebyggelse og 

infrastruktur.  

Tiltaket vurderes til å ikke 

ha større behov enn at det 

skal være uproblematisk å 

koble seg på vann og 

avløpsnett.  

Konsekvensene vurderes 

som nøytrale. 
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Attraktivitet Arealet vurderes som attraktivt for konferanse og hotellformål. Tiltaket vil kunne tilby 

lokaler som ikke finnes i byen i dag. Dette vurderes som positivt.  
 

Forholdet til 

strategier for 
framtidig 

arealbruk  

Området er i gang- og sykkelavstand fra Rådhusplassen, jernbanestasjonen og andre 

sentrumsfunksjoner. Deler av parken som vender mot Markensveien er i dag regulert 
til hotell. Tiltaket er bygger oppunder overordnede føringer om utvikling av sentrum, 

økt byliv og at trafikkhierarkiet skal snus. Nedbygging av parkareal reduserer 

imidlertid muligheten noe for å skape et sentrum med mye grønne elementer. 

Forslaget har både positive og negative konsekvenser mht. strategier for framtidig 

arealbruk.  

 

Samlet vurdering og eventuelle alternativer 

Forslaget vurderes som et positivt bidrag til byen, og dekker et behov for sentrale overnattingssteder og 
konferansesenter. De negative konsekvensene er at parken, og de positive egenskapene den har som 
grønn lunge og møteplass, blir delvis bygget ned. Det vil derfor være viktig å sikre i en detaljregulering at 
kun en mindre del av parken blir berørt, at arealet nord i parken omreguleres til/beholdes som park, samt 
kreve opparbeidelse av gode offentlige uterom i forbindelse med ev. ny bebyggelse. Forholdet til 

sol/skygge og vurdering av hvordan prosjektet vil påvirke forholdet til Storgata både funksjonelt og 
bymessig blir også en viktig del av den videre reguleringen. Det bør stilles krav om at området reguleres 
sammen med området langs Markensveien, og at det legges på en hensynssone grønnstruktur her.  
 
Anbefaling: Anbefales. 
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2.4.4 43 Vardåsen høydebasseng  
Gnr/bnr: 54/2 Arealstørrelse: 12,3 daa Forslagsstiller: GIVAS 

Beskrivelse av området: Området er lokalisert nord for Kongsvinger sentrum, på et areal ned fra 
Vardåsvegen og ovenfor skytebanen. På tvers av vegen finner man et boligområde, som utgjør randsonen 
av byens bebyggelse. Selve området er i dag dekket av skog, og avsatt til LNF i kommuneplanen.  
 
Beskrivelse av tiltaket: Vannbasseng som skal sikre jevnt vanntrykk i Kongsvinger. 
 
Beskrivelse av 0-alternativet: Videreføring av dagens LNF-formål og arealbruk (skog).  

 
Tema Forutsetninger/verdi Påvirkning Konsekvens Summert 

Miljø 
Forurensning Det er ikke registrert 

forurensing i området.  

Forslaget medfører liten 

risiko for utslipp. 

Konsekvens vurderes som 

nøytral.  
 

Transportbehov 

og 
klimagassutslipp 

Området genererer ingen 

trafikk i dag, og er ikke 
lokalisert på en slik måte 

at det egner seg for 

transportintensiv 

virksomhet.  

Tiltaket antas ikke å 

generer stor mengde 
trafikk. 

Konsekvensen vurderes 

som nøytral.  
 

Kulturminner  Det er ikke registrert 

kulturminner.  

Tiltaket vil ikke påvirke 

kulturminner.  

Konsekvensen vurderes 

som nøytral.  
 

Naturmiljø Området innehar en 

nøkkelbiotop registrert 

gjennom MiS. Dette er 

kartlagt som et område 

med viktige livsmiljøer for 

rødlistede arter. Det er 

ikke registrert mer detaljer 
og det er derfor vanskelig 

å si noe om eventuelle 

rødlistede arter i området. 

Området antas å ha noe 

verdi. 

Tiltakets påvirkning 

avhenger i stor grad av 

størrelse og plasseringen 

av vannbassenget. De 

registrerte 

nøkkelbiotopene er 

lokalisert helt sør og helt 
øst i området.    

Konsekvensen vurderes 

som liten negativ på 

bakgrunn i uvisshet av 

detaljer. Det bør 

gjennomføres kartlegging i 

forbindelse med 

detaljplanleggingen. 

 

Landskap Området utgjør en del av 

skoglandskapet i markas 

randsone.  

Tiltaket vil medfør noe 

sprenging og 

terrenginngrep, men ut fra 

tiltakets omfang antas det 

å ikke forringe 

skoglandskapet i stor 
grad.  

Konsekvensen vurderes å 

være nøytral.  
 

Landbruk og 

ressurser  

Hele området er kledd av 

skog med høy bonitet. 

På bakgrunn av den 

begrensede størrelsen på 

tiltaket, vurderes 

omfanget til liten negativ.  

Konsekvensen vurderes å 

være liten negativ.  
 

Friluftsliv og 

nærmiljø 

Området ligger i en 

skråning og antas å ikke å 

Påvirkningen vurderes å 

være nøytral. 

Konsekvensen vurderes å 

være nøytral.  
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(herunder barn 

og unges 

interesser) 

ha nevneverdig verdi for 

friluftsliv/nærmiljø/barn og 

unge.  

 

 

Samfunn 

Samfunns-

sikkerhet 

Området er klassifisert 

som et område med liten 

sannsynlighet for marin 
leire. Det er registrert en 

flomvei i området.  

Ved å fjerne vegetasjon i 

en skråning medfører det 

mindre stabile masse og 
sjansen for skred/ras øker. 

Flomveien må også tas i 

betraktning fordi dens løp 

kan endres etter 

gjennomført tiltak. 

Konsekvensen vurderes å 

liten negativ på bakgrunn 

av noe økt sjanse for 
ras/skred og dårligere 

forutsetninger for 

håndtering av flom.  

 

Befolkningens 

helse 

Området berøres av 

støysone gul og rød. 

Tiltaket medfører ikke at 

mennesker vil oppholde 

seg her, og påvirkningen 

vurderes som nøytral.  

Konsekvensen vurderes 

som nøytral.   
 

Teknisk 

infrastruktur og 

trafikk 

Området ligger i nærhet 

av eksisterende 

infrastruktur.   

Tiltaket har som hensikt å 

bedre teknisk infrastruktur 

gjennom bedre 

vannforsyning i 
Kongsvinger. Tiltaket 

vurderes som positiv. 

Konsekvens vurderes som 

positiv.  
 

Attraktivitet Ikke relevant.   
Forholdet til 
strategier for 

framtidig 

arealbruk  

Ikke relevant.   

Samlet vurdering og eventuelle alternativer 

Et høydebasseng er et samfunnsnyttig tiltak fordi det forbedrer vannforsyningen i byen. Plasseringen er 
muligens ikke helt ideell med tanke på helningen i terrenget. Den bratte skråningen vil kreve en del 
terrengbearbeiding for å skape et stort og flatt nok areal. Konsekvensene for naturmangfold og risiko for 
flomvei og skred/ras bør belyses ved videre planlegging av området.  
 
Anbefaling: Anbefales. 
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2.4.5 21 Eskoleia 
Gnr/bnr: 37/353 m.fl. Arealstørrelse: ca. 52 daa Forslagsstiller: Eskoleia AS 

Beskrivelse av området: Området ligger ca. 2 km sørøst for Kongsvinger sentrum, og ca. 1 km unna 
jernbanestasjonen. Det er avsatt til boligformål (i sør) og grønnstruktur (i nord) i gjeldende KPA. I dag 
foregår det industrivirksomhet (metallvareproduksjon) i området. I nord er det et skogbevokst 
grøntområde, hvor det bl.a. går en sti/snarvei i øst – vest-retning. 
 
Beskrivelse av tiltaket: Forslaget går ut på å utvikle sydlig og nordlig del av området til boligbebyggelse 
(ca. 200 nye boliger), og samtidig gi utviklingsmuligheter for eksisterende industrivirksomhet mellom disse 
områdene. Siden sydlig del av arealet allerede har boligformål i gjeldene KPA, vurderes kun 
konsekvensene av endring fra grønnstruktur til boligformål, og endring fra boligformål til industriformål. 
 
Beskrivelse av 0-alternativet: Videreføring av bolig- og grønnstrukturformålene i gjeldene KPA.  

 
Tema Forutsetninger/verdi Påvirkning Konsekvens  

Miljø 
Forurensning Deler av området er 

industri i dag og det er 

registrert mistanke om 

påvirkning. Det er grunn 

til å tro at deler av 
området kan være 

forurenset. Tilstanden 

vurderes som middels ut 

fra et føre-var-prinsipp. 

Videreutvikling av 

produksjonsvirksomhet/ 

industri kan medføre noe 

forurensningsrisiko og 

sjenanse for nærliggende 
tettstedsbebyggelse. 

Påvirkningen er usikker, 

men vurderes som 

middels negativ.  

Videreutvikling av industri 

vil kunne ha noe negative 

konsekvenser for 

eksisterende og foreslåtte 

boliger. Ved 
transformasjon til 

boligformål må 

grunnforurensning og ev. 

behov for tiltak utredes i 

reguleringsplanfase. 

Konsekvensen vurderes 

som middels negativ. 

 

Transportbehov 

og 

klimagassutslipp 

Området ligger ca. 1,5 km 

fra sentrum og ca. 1 km 

unna togstasjonen. Det 

ligger innenfor 20 min 
gangavstand og 10 min 

sykkelavstand fra både 

Rådhusplassen og 

togstasjonen. Det ligger 

også nær hovedvegene 

Rv2 og E16. Gode 

forutsetninger, både mht 

bolig- og næringsformål.  

Hverken foreslått 

boligbebyggelse eller 

næringsvirksomhet vil 

medføre vesentlig økt 
transportbehov. Det antas 

at gange og sykkel vil 

være et reelt alternativ til 

bilkjøring for boligene, jf. 

mobilitetsanalysene. 

Påvirkningen vurderes 

som nøytral.  

Konsekvensen vurderes 

som nøytral.  
 

Kulturminner Det er ikke registrert 

kulturminner i området.   

Tiltakets påvirkning på 

vurderes som nøytral.  

Konsekvensen vurderes 

som nøytral.  
 

Naturmiljø Det er ikke registrert 

viktige naturtyper etc.  

Forslaget vil i liten grad 

påvirke naturmangfold.  

Konsekvensen vurderes 

som nøytral.  
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Landskap Området består av 

småhusbebyggelse, og har 

visuelle kvaliteter av lokal 
verdi. Noe verdi. 

Videre utvikling av bolig- 

og næringsvirksomhet 

vurderes ikke å påvirke 
landskapet negativt.  

Konsekvensen vurderes 

som nøytral. 
 

Landbruk og 

ressurser  

Store deler av området er 

bebygd. Deler av området 

består av uproduktiv skog.  

Utbygging vil ikke ha 

nevneverdig betydning for 

landbruk og ressurser.  

Konsekvensen vurderes 

som nøytral.  
 

Friluftsliv og 

nærmiljø 

(herunder barn 

og unges 

interesser) 

Det er ikke registrert 

verdier for friluftsliv/ 

nærmiljø, men 

grøntarealet i nord har 

antagelig lokal verdi for 

barn og unge, og det går 

en sti/snarvei gjennom 

dette området. Verdien 
vurderes som noe.  

Hvis grøntarealet i sin 

helhet bygges ned og 

stien/snarveien avskjæres 

vil det ha negativ 

påvirkning på nærmiljø. 

Påvirkningen vurderes 

som middels negativ.  

Konsekvensen mht 

nærmiljø vurderes som 

liten negativ. Ved 

transformasjon av 

området bør det 

opprettholdes en 

forbindelse i øst – vest-

retning i nordlig del av 
området.  

 

Samfunn 
Samfunns-

sikkerhet 

Det er registrert stor 

mulighet for marin leire. 

Arealet ligger i 
aktsomhetsområde for 

flom. Forutsetningene 

vurderes som gode– 

middels gode.  

Utbygging av arealet med 

harde flater kan gi økte 

problemer for overvann. 
Påvirkningen tiltaket gir 

vurderes som liten 

negativ.  

Tiltak vil trolig kreve 

grunnundersøkelser og 

utredning av flomfare. 
Konsekvensen vurderes 

som liten negativ.  

 

Befolkningens 

helse 

Deler av området er 

innenfor rød og gul 

støysone. Arealet har 

middels forutsetninger for 

befolkningens helse.  

Forslaget innebærer et 

vesentlig antall boliger og 

utviklingsmulighet for 

industrivirksomheten, som 

kan medføre økt 

trafikkstøy. Det innebærer 

dessuten etablering av ny 
støyfølsom bebyggelse, 

men det ser ut til å være 

mulig å plassere denne 

utenfor støysonene. Liten 

negativ påvirkning.  

Konsekvensen er usikker, 

men vurderes som liten 

negativ. Støyforhold og 

avbøtende tiltak må 

utredes nærmere på 

reguleringsplannivå.  

 

Teknisk 

infrastruktur og 

trafikk 

Området ligger i nærhet til 

eksisterende infrastruktur. 

Offentlig vann og avløp 

ligger i/nær området.  

Høyspentledning som går 

gjennom området vil bli 
lagt i bakken i 2019.  

Utnyttelsen må tilpasses 

VA-ledningsnettet i 

bakken, ev. må det 

påregnes flytting/ 

omlegging av nettet. 

Kostnader til dette påføres 
utbygger. Vegstandarden 

området er varierende, og 

det kan være nødvendig 

med oppgraderinger. 

Trafikalt sett vil forslaget 

ikke medføre problemer. 

Konsekvensen vurderes 

som nøytral.  
 

Attraktivitet Området ligger nært sentrum og har gode solforhold. Dette kan gi attraktive boliger. 

Arealet vurderes også som attraktivt for nærings-virksomhet pga. nærhet til 

hovedveger og jernbane. Forslaget vurderes som attraktivt og gjennomførbart, både 

mht. boligformål og næring.     

 

Forholdet til 

strategier for 
framtidig 

arealbruk  

Området er i gang- og sykkelavstand fra Rådhusplassen, jernbanestasjonen og 

funksjoner sør for Glomma. ligger også nær hovedvegene Rv2 og E16. 
Arealet ligger innenfor de områdene hvor kommunen ønsker boligutvikling. Tiltaket er 

positivt mtp dette formålet. Lokaliseringen er ikke ideell mtp utvidelse av 

industrivirksomheten. Denne typen virksomhet bør iht ABC-prinsippet legges utenfor 

tettbebyggelsen. Boligdelen av forslaget vil kunne bidra til økt byliv, kompakt 

byutvikling og til at trafikkhierarkiet snus. Delen av forslaget som går på utvidelse av 

industrivirksomhet er ikke i tråd med ABC-prinsippet. Konsekvensen vurderes som 

positiv mtp boligformål, men negativ mtp industri.  

 

Samlet vurdering og eventuelle alternativer 

Delen av innspillet som omhandler bolig er i tråd med kommunens strategi om fortetting i sentrumsnære 
områder, og vil kunne bidra til kompakt byutvikling og til at trafikkhierarkiet snus. Grunnforurensning, 
støy, flomfare og grunnforhold bør utredes ved videre planlegging. Det er dessuten viktig å ivareta øst–
vest-forbindelsen gjennom området i nord. Delen av innspillet som omhandler videreutvikling av dagens 
næringsvirksomhet er ikke i tråd med ABC-prinsippet. Denne typen virksomhet bør i utgangspunktet ikke 
utvides her, men lokaliseres i de mer typiske C-områdene. Industrivirksomheten eier deler av 
boligområdene som kan tenkes utviklet, men usikkerheten rundt egen virksomhet og drift av denne hvis 
området i sin helhet legges ut til boligformål, gjør at de ikke vil ha tilstrekkelig økonomisk sikkerhet i å 
kunne bidra til boligutviklingen. For å redusere usikkerheten foreslås området som gjelder selve 
industrivirksomheten lagt ut i kombinert formål bolig og næring. 
Anbefaling: Det anbefales at området som gjelder selve industrivirksomheten avsettes til kombinert 
formål bolig og næring. Området sør for dette avsettes til bolig. Området i nord videreføres som i 
gjeldende plan. Friområdet videreføres, men størrelsen kan vurderes ifm. samlet plan for området.  
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2.4.6 17 og 20 Vingersjøvegen 
Gnr/bnr: 26/5 

 
Arealstørrelse: ca. 22 daa 

 
Forslagsstiller: Eidsiva Bioenergi AS og Hans Marcus 
Moss 

Beskrivelse av området: Arealet ligger inntil Vingersjøvegen med avgrensning i vest mot Mesta/Statens 
Vegvesen og i øst mot Langerud gård. Det er avsatt til LNF i gjeldende KPA, og er dels skogbevokst og dels 
i bruk som jordbruksareal.  
 
Beskrivelse av tiltaket: Eidsiva Bioenergi ønsker å etablere ny fjernvarmesentral i østre del av området. 

Grunneier Hans Marcus Moss ønsker å etablere næringsareal i vestre del. Arealet er mindre egnet til feks. 
kunde-/kunnskapsintensiv kontorvirksomhet og detaljhandel, men godt egnet til feks. lager, logistikk og 
enkelte typer industri (B- og C-virksomheter). Sistnevnte formål er lagt til grunn for vurderingene her. 
 
Beskrivelse av 0-alternativet: Referansesituasjonen er videreføring av landbruk og LNF-formål. 

 
Tema Forutsetninger/verdi Påvirkning Konsekvens  

Miljø 
Forurensning Det er ikke registrert 

forurenset grunn. 

Tilstanden vurderes som 

god. Arealet ligger relativt 

nær tettstedsbebyggelse, 

noe som er en ulempe ved 
forslaget. 

Utslipp fra forbrenning og 

kjemikalier til rensing av 

røykgasser kan medføre 

noe forurensningsrisiko og 

sjenanse for nærliggende 

bebyggelse. Liten/middels 
negativ påvirkning.  

Det forutsettes at utslipp 

renses, og det bør gjøres 

avbøtende tiltak for å 

begrense forurensnings-

risiko. Konsekvensen 

vurderes som liten 
negativ. 

 

Transportbehov 

og 

klimagassutslipp 

Fjernvarmesentral basert 

på flis har behov for god 

logistikk, både mht 

leveranse og lagring av 

flis, men også innsats-

stoffer til rensing av 

røykgasser. Arealet ligger 

nær hovedvegnettet og 

dagens tømmerterminal. 

Gode forutsetninger. 

Omfanget av innspillet 

vurderes å være moderat 

mtp. transportbehov. 

Utvikling av 

fjernvarmekapasiteten er 

et godt klimatiltak. 

Påvirkningen vurderes 

som nøytral til positiv.  

Lokaliseringen er god mtp. 

transportbehov. Det er 

antagelig vanskelig å finne 

en bedre lokalisering for 

ny fjernvarmesentral enn 

dette. Også for 

arealkrevende 

næringsvirksomhet er 

arealet velegnet. Positiv 

konsekvens. 

 

Kulturminner Det er ikke registrert 

kulturminner i området.   

Tiltaket vil ikke påvirke 

kulturminner og -miljøer.  

Konsekvensen vurderes 

som nøytral.  
 

Naturmiljø Det er registrert 
slørvokssopp (VU) i 

skogen, men ingen 

naturtypelokaliteter etc. 

Noe – middels verdi. 

Forslaget vil medføre 
arealbeslag i et mindre 

skogsområde og vil kunne 

medføre at forekomst av 

rødlistet sopp forsvinner.  

Konsekvensen av forslaget 
mht naturverdier vurderes 

som liten negativ. 

 

Landskap Området er relativt åpent, 

og ligger nær Glomma og 

byen i et 

Det vil bl.a. bli etablert en 

nokså høy pipe som 

sannsynligvis vil gi negativ 

Konsekvensen mht. 

landskap vurderes som 

middels negativ.  
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sammenhengende 

kulturlandskap. Den 

aktuelle tomta ligger 
relativt lavt i terrenget i 

forhold til omgivelsene. 

Verdien vurderes som 

middels. 

fjernvirkning. Middels 

negativ påvirkning. 

Landbruk og 

ressurser  

Området omfatter ca. 6 

daa fulldyrka jord av 

svært god jordkvalitet, 14 

daa dyrkbar jord og 10 

daa skog av høy bonitet. 

Grunneier mener arealet 

er lite egnet for dyrking av 
nyttevekster, da det er 

flomutsatt. Deler av det 

benyttes derfor i dag for 

blanding av matjord som 

blir tilkjørt. Verdien 

vurderes likevel som stor. 

Forslaget medfører 

arealbeslag på nevnte 

jord- og skogressurser og 

ødelegger muligheten til å 

drive landbruk på det 

aktuelle arealet. 

Påvirkningen vurderes 
som stor negativ.  

Konsekvensen mht 

landbruk og ressurser 

vurderes som stor negativ.  

 

Friluftsliv og 

nærmiljø 

(herunder barn 

og unges 

interesser) 

Det ligger større 

boligområder relativt nær 

utredningsområdet. Det er 

ikke registrert 

friluftsinteresser. Verdien 
vurderes som noe.  

Forslaget kan i noen grad 

påvirke bokvaliteten til 

nærliggende boliger (jf. 

vurdering av bef. helse 

nedenfor). Liten negativ 
påvirkning.  

Konsekvensen mht 

friluftsliv vurderes som 

nøytral. For nærmiljø 

vurderes den som liten 

negativ. 

 

Samfunn 
Samfunns-

sikkerhet 

Arealet ligger under marin 

grense, og det er 
registrert stor mulighet for 

marin leire i østre deler av 

området. Denne delen er 

også flomutsatt (ligger i 

flomsone for 100-, 200- 

og 500-årsflom). Det er 

registrert flere flomveier i 

området. Forutsetningene 

vurderes som dårlige. 

Mht. sikkerhet 

mot kvikkleireskred 
faller forslaget inn under 

tiltakskategori K4, jf. 

TEK17 § 7-3. Anlegget vil 

inneholde kjeler under 

trykk og håndtere treflis, 

noe som medfører en viss 

risiko for brann og 

ulykker. Anlegget vil 

imidlertid bli underlagt 

strenge krav til 
prosjektering, og rutiner 

for internkontroll. Middels 

negativ påvirkning. 

Det er usikkert om det 

finnes kvikkleire i 
området. Flom og 

grunnforhold må 

utredes i 

reguleringsplan. Med 

intensivering av 

menneskelig virksomhet, 

og etablering av mer 

infrastruktur, øker 

sårbarheten og 

konsekvensene ved ev. 
hendelser. Konsekvensen 

er usikker, men vurderes 

som middels negativ.  

 

Befolkningens 

helse 

Vestre del av området er 

støyutsatt (gul støysone). 

Forutsetningene vurderes 

som middels. 

Forslaget vil medføre noe 

økt trafikk og aktivitet 

knyttet til 

fjernvarmeanlegg og 

næringsareal. Dette kan 

bl.a. medføre noe mer 

støy til sjenanse for 

nærliggende boliger. 
Påvirkningen vurderes 

som middels negativ. 

Konsekvensen mht. 

befolkningens helse 

vurderes som middels 

negativ. 

 

Teknisk 

infrastruktur og 

trafikk 

Arealet ligger nær E16 og 

dagens tømmerterminal, 

med gode muligheter for 

adkomst via Kongevegen. 

Fjernvarmeanlegget har 

en hovedakse med grove 

fjernvarmerør fra sentrum 

på nordsiden via kryssing 

av Glomma rett nord for 
kornsiloen og videre forbi 

den aktuelle tomten 

vestover mot sentrum sør. 

Det går høyspentledning 

nord for området. 

Nærmeste tilknytnings-

punkt for offentlig VA er 

35 m inn Vingersjøvegen 

fra kryss Vingersjøvegen/ 
Kongevegen. Generelt 

gode forutsetninger. 

Det må etableres adkomst 

fra Kongeveien tilpasset 

vogntog (flisbiler). Det må 

etableres pumpestasjon 

for avløp. 

Høyspentledningen skal 

legges i bakken. Forslaget 

vurderes ikke å ha 

vesentlig negative 
virkninger for teknisk 

infrastruktur. Utvikling av 

fjernvarmekapasitet og -

infrastruktur vurderes som 

positivt.  

Konsekvensen mht teknisk 

infrastruktur vurderes som 

positiv.  

 

Attraktivitet Arealets beskaffenhet og beliggenhet er god mtp. foreslått formål.   
Forholdet til 
strategier for 

framtidig 

arealbruk  

Arealet ligger nær hovedveg og i tilknytning til Kongsvinger sentrum. Det er derfor 
godt egnet til fjernvarmesentral og B- og C-virksomheter. Areal-beslag på dyrka mark 

og nærhet til tettbebyggelse trekker imidlertid ned. Forutsetningene vurderes som 

gode – middels. 
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Forslaget er i stor grad i tråd med prinsippet om rett virksomhet på rett sted, og i tråd 

med satsingsområdene i arealstrategien for næringsområder. Formålet har stor 

samfunnsnytte, noe som gjør det mer akseptabelt å tilsidesette hensynet til LNF-
verdier, jf. kommuneplanens samfunnsdel. Konsekvensen vurderes som positiv. 

Samlet vurdering og eventuelle alternativer 

Forslaget har negative konsekvenser for jordressursene, og mulige negative konsekvenser mtp. 
forurensningsrisiko, flom og grunnforhold. Det har imidlertid vesentlige positive konsekvenser knyttet til 
utvikling av fjernvarmekapasitet. Arealet er godt egnet til dette formålet samt arealkrevende næring. 
Eidsiva Bioenergi AS har vurdert en rekke alternativer, herunder Statoiltomta, tomta som Norsenteret 
bruker som lager (mellom Norsenteret og Maxbo), tomt ved tennisanlegget på Tråsta samt skogområdet 
vest for foreslåtte tomt. De har også vurdert økt kapasitet på de eksisterende anleggene på Gjemselund, 
men vurderer utviklingsmulighetene som minimale. Forslagsstiller mener området ved Vingersjøvegen 
peker seg ut som det klart mest aktuelle, og har overbevisende argumenter for det. 
 
Anbefaling: Anbefales. 
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2.4.7 49 Tømmerterminalen 
Gnr/bnr: 72/209, 27/99, 27/123, 26/9, 
27/6, 26/307, 27/404, 204/1 og 26/310 

Arealstørrelse: ca. 48 
daa 

Forslagsstiller: Rådmannen 

Beskrivelse av området: Området ligger langs Glomma, på stasjonssiden, like øst for togstasjonen. I 
kommuneplanen er vestlige deler av området satt av til industri, mens østlige deler er satt av til 
samferdsel. Gjeldende reguleringsplan viser godsterminal på hele området.  
 
Beskrivelse av tiltaket: På Norsenga ligger et område som kan bli aktuelt å transformere til 
sentrumsnære boliger tett på Glomma, dersom tømmerterminalen blir flyttet. Tømmerterminalen har i dag 
sprengt kapasitet og det pågår prosesser for å få den flyttet. Kommunen ønsker gjennom arealdelen å 
signalisere at dette kan være et område som på sikt kan transformeres når man får avklart hva som er 
mulig av hensyn til spesielt flom. I så fall vil det kreves en helhetlig planlegging av området. 
 
Beskrivelse av 0-alternativet: Videreføring av dagens arealbruk og reguleringsplanformål 
(godsterminal). 

 
Tema Forutsetninger/verdi Påvirkning Konsekvens  

Miljø 
Forurensning Det er ikke registrert 

forurensing i området, 

men med bakgrunn i flere 

år med jernbanedrift/ 

næringsaktivitet er det 
grunn til å tro at det kan 

finnes forurensning her. 

Tilstanden vurderes som 

middels ut fra et føre-var-

prinsipp.  

Forslaget medfører liten 

risiko for utslipp, men 

krever at det gjøres 

prøvetaking og en 

eventuell opprydning i 
området, før det kan 

etableres boliger. 

Påvirkningen vurderes 

som nøytral.  

Konsekvensen vurderes 

som nøytral.  
 

Transportbehov 

og 

klimagassutslipp 

Området er lokalisert nær 

togstasjonen og andre 

sentrumsfunksjoner i 

byen. Jernbanen utgjør 

både i dagens og framtidig 

situasjon en viss barriere 

for syklende og gående, 
men dette kan bøtes på 

ved utvikling av gode 

gang-/sykkelveiløsninger 

og overganger. Området 

vurderes å ha gode 

forutsetninger.  

Bolig- og byutvikling i 

dette området vil bidra til 

å skape kortere avstander 

mellom boligbebyggelsen 

og sentrum, og vil 

redusere gjennomsnittlig 

transportbehov blant 
Kongsvingers innbyggere. 

Det ligger svært godt til 

rette for at andelen 

sykkel, gange og kollektiv 

kan økes. Påvirkningen 

vurderes som positiv.  

Konsekvensen vurderes 

som positiv, forutsatt at 

det etableres gode gang- 

og sykkelløsninger. Dette 

vil for eksempel være 

gode krysningspunkter 

over/under jernbanen og 
bilfrie traseer langs elva. 

 

Kulturminner Det er ikke registrert 

kulturminneverdier. 

Forslaget antas ikke å 

påvirke kulturminner. 

Konsekvensen vurderes 

som nøytral. 
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Naturmiljø Det er registrert naturtype 

gammel boreal lauvskog 

(Tråstad & Nor skanse) 
lengst nord i området 

Naturypen er registrert 

med verdi viktig, B. 

Områdets verdi for 

naturmangfold vurderes 

på bakgrunn av denne 

som middels. 

Tiltaket kan antagelig 

tilpasses slik at naturtypen 

ivaretas/ikke blir berørt. 
Påvirkningen vurderes 

som nøytral.   

Konsekvensen vurderes 

som nøytral, under 

forutsetning om at 
naturtypen blir ivaretatt i 

senere reguleringsprosess.  

 

Landskap Tømmerterminalen utgjør 

et avvik i det ellers 

karakteristiske 

bylandskapet i området. 
Dagens situasjon vurderes 

å ha liten verdi for 

landskapsbildet.  

Tiltaket vil forsterke 

bylandskapet. 

Påvirkningen vurderes 

som positiv.  

Konsekvens vurderes som 

positiv.  
 

Landbruk og 

ressurser  

Det er ikke registrert noen 

naturressurser av verdi 

innenfor området.  

Ikke relevant.  Ikke relevant.  

Friluftsliv og 

nærmiljø 

(herunder barn 

og unges 

interesser) 

Det er ikke registrert 

verdier for friluftsliv/ 

nærmiljø/barn og unge. 

Verdien vurderes som lav. 

Tiltaket vil forbedre 

området og skape en nytt 

nærmiljø for befolkningen. 

Påvirkningen vurderes 

som positiv. 

Konsekvensen vurderes 

som positiv.  
 

Samfunn 
Samfunns-

sikkerhet 

Hele området blir berørt 

av flomsoner av ulikt 

omfang og stor mulighet 

for marin leire. Nærmere 2 

daa blir berørt av 10-
årflom, og hele området 

omfattes av 200-årsflom. 

Forutsetningene vurderes 

som dårlige.  

Gjennomføring av tiltak vil 

kreve høy grad av 

flomsikringstiltak og 

undersøkelser for 

kvikkleire. Ved å bebygge 
dette området og hindre 

flomvann å renne i 

området, vil det kunne gi 

større konsekvenser andre 

steder i Kongsvinger ved 

større flomhendelser. 

Påvirkning vurderes som 

negativ. 

Konsekvensen vurderes 

som stor negativ. Tiltaket 

vil kreve utredninger på 

både detaljert og 

overordnet nivå, som bl.a. 
vurderer hvordan andre 

områder langs Glomma vil 

bli berørt av en 

flomhendelse dersom 

dette arealet er bebygget. 

 

Befolkningens 

helse 

Lokaliseringen tett opp 

mot jernbane og trafikkert 

vei, fører til at store deler 
av området ligger innenfor 

gul støysone, og noe 

innenfor rød sone. 

Moderat til lav 

aktsomhetsgrad for radon. 

Forutsetningene vurderes 

som dårlige.  

Tiltaket kan tilpasses slik 

at ny bebyggelse ikke 

legges i rød støysone, og 
videre isoleres mot støy i 

gul sone. Påvirkning 

vurderes som liten 

negativ. 

Konsekvensen vurderes 

som liten negativ.  
 

Teknisk 

infrastruktur og 

trafikk 

Området ligger i kort 

avstand fra etablert 

infrastruktur, men 

mangler god 
tilgjengelighet til sentrum 

og omkringliggende 

områder. Forutsettingene 

vurderes som middels.  

Tiltaket vurderes å ha 

positiv påvirkning, fordi en 

utbygging mest sannsynlig 

vil bedre tilgjengeligheten 
i området.   

Konsekvensen vurderes 

som positiv.  
 

Attraktivitet Flere aspekter ved området tilsier at det er svært godt egnet til framtidig 

byutviklingsområde. Forslaget kan bl.a. gi attraktive bynære boliger med utsyn over 

Glomma, festningen, etc. Samtidig trekker det ned at området såpass flomutsatt. 

Attraktiviteten vurderes derfor samlet sett som nøytral.  

 

Forholdet til 

strategier for 

framtidig 

arealbruk  

Området er i gang- og sykkelavstand fra Rådhusplassen, jernbanestasjonen og 

funksjoner sør for Glomma. Forslaget er i tråd med overordnede føringer og strategier 

om utvikling av sentrum, økt byliv og at trafikkhierarkiet skal snus (herunder 

Kongsvinger 2050). Konsekvensen vurderes som positiv. 

 

Samlet vurdering og eventuelle alternativer 

Forslaget er i tråd med strategier for framtidig arealbruk. Grunnforurensning, grunnforhold og flomfare må 
imidlertid utredes nærmere på reguleringsplannivå iht. gjeldende lovverk og veiledere, og nødvendige 
avbøtende tiltak som må gjøres. Disse utredningene vil være avgjørende for å beslutte hva slags og hvor 
mye bebyggelse arealet egner seg for. Arealet ligger relativt sentralt i byområdet og nær Glomma. God 
estetisk utforming av prosjektet mht. høyder, materialbruk, uteoppholdsareal, m.v. vil være viktig av 
hensyn til bomiljø og nær- og fjernvirkning.  
 
Anbefaling: Anbefales, men grunnforhold og flomfare må utredes mer i detalj. 
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2.4.8 46 Tilsving Norsenga 

Gnr/bnr: 3/2, 3/28, 3/39, 3/41, 26/1, 26/3, 26/4, 
26/5, 26/11, 26/28, 26/34, 26/212, 26/264, 
26/265, 26/266, 26/267, 72/209, 169/1, 169/2 

Arealstørrelse: 
ca. 100 daa 

Forslagsstiller: Rådmannen 

Beskrivelse av området: Utredningsområdet ligger på Nor mellom Solørbanen og Grensebanen. Området 
er i dag avsatt som LNF A1 og består i hovedsak av våtmark, men også noe beitemark. 
 
Beskrivelse av tiltaket: Jernbanedirektoratet v/Bane NOR utreder en kobling mellom Solørbanen og 
Grensebanen for å effektivisere utnyttelsen av jernbaneinfrastrukturen i regionen og tilrettelegge for økt 
transport av gods på jernbane. 
 
Beskrivelse av 0-alternativet: Videreføring av arealene til LNF-formål. 

 
Tema Forutsetninger/verdi Påvirkning Konsekvens Summert 

Miljø 
Forurensning Det er ikke registrert 

forurenset grunn.  

Tilstanden antas å være 
god.  

Etablering av tilsving kan 

medføre en risiko for at 

grunnen forurenses under 
anleggsperioden.  

Konsekvensen er usikker, 

men vurderes som 

nøytral. Nødvendige 
avbøtende tiltak må gjøres 

for å minimere risiko for 

utslipp til vann og grunn i 

anleggsperioden. 

 

Transportbehov 

og 

klimagassutslipp 

Arealet ligger mellom 

Solørbanen og 

Grensebanen og tiltaket vil 

redusere klimagassutslipp 

ved at mer transport kan 

gå på bane. 

Forutsetningene vurderes 
som gode.  

Forslaget vil generere økt 

jernbanetrafikk på 

Solørbanen.  

Det er et nasjonalt mål at 

godstransport over lange 

avstander i størst mulig 

grad skal overføres fra vei 

til bane (og sjø). En 

etablering av tilsving er 

det viktigste tiltaket i 
regionen for å støtte 

oppunder dette målet. 

Konsekvensen vurderes 

som positiv. 

 

Kulturminner  Det er ikke registret 

kulturminner i området.  

Forslaget antas ikke å 

påvirke kulturminner. 

Konsekvensene for 

kulturminner og -miljø 

vurderes som nøytral. 

 

Naturmiljø Det er registrert åkerrikse 

(CR) nordøst for traséen 

og traséen krysser 

registrert deltaområde 

(Vingersjøen, verdi svært 

viktig/A).  Delta er vurdert 
som truet naturtype (VU). 

Verdien vurderes som 

stor. 

Forslaget vil medføre 

arealbeslag i en mindre 

del av korridoren, men det 

vil bli inngrep i 

våtmarksområdet så 

påvirkningen vurderes 
som liten negativ.  

Konsekvensen mht. 

naturverdier vurderes som 

middels negativ. Hvilke 

naturverdier som blir 

berørt og i hvilken grad 

må utredes nærmere i 
reguleringsplan. 
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Landskap Utredningsområdet er et 

ordinært våtmarksområde 

og består av skogsarealer 
og beitemark. Det har 

middels gode visuelle 

kvaliteter, og verdien 

vurderes som middels.  

Bebyggelse og andre 

inngrep kan bli synlig 

langt unna, bl.a. fra 
Festningen. Liten negativ 

påvirkning. 

Konsekvensen av forslaget 

mht. landskap vurderes 

som nøytral. 

 

Landbruk og 

ressurser  

Utredningsområdet 

omfatter ca. 32 daa 

fulldyrka jord av svært 

god jordkvalitet og 23 daa 

skog av høy bonitet. 

Verdiene i området 

vurderes som stor. 

Foreslått 

båndleggingsområde er et 

leteområde, og vil ikke i 

sin helhet bli berørt av 

byggetiltak. Forslaget vil 

derfor medføre arealbeslag 

på mindre deler av jord-
/skogarealet. Det vil 

imidlertid medføre 

oppsplitting av arealene 

slik at driften av 

resterende områder kan 

bli vanskeligere. Det er 

usikkert om forslaget kan 

medføre forurensning av 

nærliggende dyrka mark. 
Påvirkningen vurderes 

som middels negativ. 

Konsekvensen vurderes 

som middels negativ. 
 

Friluftsliv og 

nærmiljø 

(herunder barn 

og unges 

interesser) 

Området grenser mot 

Vingersjøen. Noe 

vannferdsel mellom 

Glomma og Vingersjøen. 

Verdien vurderes som noe. 

Forslaget vil i liten grad 

påvirke hvordan området 

brukes. Påvirkningen 

vurderes som nøytral.  

 

Konsekvensen av forslaget 

vurderes som nøytral. 
 

Samfunn 

Samfunns-

sikkerhet 

Deler av området ligger på 

marine avsetninger. Det er 

ingen kjente forekomster 

av kvikkleire. Hele 

området er flomutsatt 

(ligger i flomsone for 100-, 

200- og 500-årsflom). 

Forutsetningene vurderes 
som dårlige. 

Eksisterende jernbane 

ligger over 200-års flom 

og tilsving må ligge på 

samme nivå. Prosjektet 

må tilpasses 

grunnforholdene. Forslaget 

antas i liten grad påvirke 

samf.sikkerheten. 
Påvirkningen vurderes 

som nøytral. 

Konsekvensen av forslaget 

mht. samf.sikkerhet 

vurderes som nøytral.  

 

Befolkningens 

helse 

Det ligger noen gårdsbruk 

i nærområdet og ett 

hyttefelt, men ingen større 

boligområder. 

Eksisterende vei og 

jernbane genererer i dag 

en del støy. 

Forutsetningene vurderes 

som middels. 

Forslaget vil medføre økt 

jernbanetrafikk. Dette kan 

medføre noe mer støy, 

støv og lysforurensning. 

Påvirkningen vurderes 

som nøytral. 

Konsekvensen mht. 

befolkningens helse 

vurderes som nøytral.  

 

Teknisk 
infrastruktur og 

trafikk 

Området må opparbeides 
fra start. Forutsetningene 

vurderes som gode. 

Forslaget vil i liten grad 
medføre økt biltrafikk i 

området.  

Trafikale forhold må 
utredes nærmere i 

reguleringsplanprosessen 

og det må gjøres 

nødvendige utbedringer på 

lokalt vegsystem. 

Konsekvensen vurderes ut 

fra foreliggende 

informasjon som nøytral. 

 

Attraktivitet Arealets beskaffenhet og beliggenhet er den eneste muligheten for formålet.  

Forslaget vil gjøre godstrafikk på jernbane mer attraktivt.  
 

Forholdet til 

strategier for 

framtidig 
arealbruk  

I NTP og Godspakke Innlandet har tiltaket høy prioritet og er viktig for norsk 

industri/næring. Forslaget er i tråd med NTP og igangsatte utredninger fra 

Jernbanedirektoratet. 

 

Samlet vurdering og eventuelle alternativer 

I NTP og Godspakke Innlandet er banekobling mellom Solørbanen og Grensebanen i Kongsvinger et viktig 
tiltak som vil være med på å realisere regjeringens godsstrategi. Forslaget har noen negative 
konsekvenser for bl.a. naturmangfold og naturressurser, men det finnes ingen alternative lokasjoner for 
tiltaket. Området er i dag lite brukt av folk, og flomutsatt. Det foreligger ingen planer om annen bruk av 
området. 
 
Anbefaling: Anbefales. 
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2.4.9 47 Hov – Rustadmyra 
Gnr/bnr: 1/1, 2/1, 2/2, 2/6, 
2/11, 2/14, 2/24, 2/26 

Arealstørrelse: ca. 1250 daa Forslagsstiller: Rådmannen 

Beskrivelse av området: Utredningsområdet ligger mellom Hov og Roverud, nord for Kongsvinger 

sentrum på østsiden av Rv2 og Solørbanen. Området er i dag avsatt som LNF A1 og består i hovedsak av 
skog, men også myr og dyrket mark.  
 
Beskrivelse av tiltaket: Forslagsstiller ønsker å etablere industri-/næringsaktivitet og samferdselstiltak 
tilknyttet jernbanen i området. Dette er i tråd med den regionale strategien for næringsarealer hvor 
Kongsvinger er anbefalt lokasjon for et større næringsområde tilknyttet jernbane og Bane NORs pågående 
utredning tilknyttet ny driftsbanegård (hensettingsanlegg) på Kongsvinger. 
 
Beskrivelse av 0-alternativet: Videreføring av arealene til LNF-formål. 

 
Tema Forutsetninger/verdi Påvirkning Konsekvens Summert 

Miljø 
Forurensning Det er ikke registrert 

forurenset grunn.  

Tilstanden antas å være 

god.Verdien vurderes som 

liten 

Etablering av 

industriområde med 

tømmerterminal og 

godsterminal kan medføre 

risiko for at grunnen 
forurenses, og da først og 

fremst fra maskiner med 

olje-/drivstofflekkasjer. 

Konsekvensen er usikker, 

men vurderes som liten 

negativ basert på et føre-

var-prinsipp. 

 

Transportbehov 

og 

klimagassutslipp 

Arealet ligger langs 

Solørbanen med nærhet til 

Rv2. Beliggenheten 

vurderes som god for 

foreslått formål. 

Forutsetningene vurderes 

som relativt gode.  

Forslaget vil generere økt 

persontrafikk og 

tungtransport i et 

begrenset område på 

eksisterende Rv.2. 

Utbygging av myr vil også 

kunne medføre en del 

klimagassutslipp 
sammenlignet med 0-

alternativet. 

Det er et nasjonalt mål at 

godstransport over lange 

avstander i størst mulig 

grad skal overføres fra vei 

til bane (og sjø). En 

etablering av godsterminal 

med tilliggende 

industriområde vil bidra til 
dette. Konsekvensen 

vurderes som positiv. 

 

Kulturminner  Torvfabrikk SEFRAK-

registrert. Verdien 

vurderes som middels. 

Forslaget antas ikke å 

påvirke kulturminnet. 

Konsekvensene for 

kulturminner og -miljø 

vurderes som nøytral. 
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Naturmiljø I og like utenfor 

utredningsområdet er det 

registrert rødlistearter 
(primært fugler) tilknyttet 

kulturlandskapet, 

herunder hortulan (CR), 

vipe (EN) og storspove 

(VU). Noen av 

registreringene er gamle 

og det er usikkert i hvilken 

grad arealene har en reell 

økologisk funksjon. Bør 
utredes nærmere i 

forbindelse med 

regulering. Verdien 

vurderes som middels. 

Forslaget vil medføre 

arealbeslag i et større 

skogs- og 
jordbruksområde, og vil 

fortrenge fugle- og 

dyrelivet her. Også 

arealene i nærområdene 

kan bli påvirket av støy, 

lysforurensning, mv. som 

kan påvirke faunaen, men 

det er usikkert i hvilken 

grad rødlisteartene blir 
berørt.  

Konsekvensen mht. 

naturverdier vurderes som 

middels negativ. 
Konsekvensene bør 

utredes nærmere i 

forbindelse med regulering 

 

Landskap Utredningsområdet er et 

ordinært barskogsområde 

og består av store 

skogsarealer, myr og 

dyrket mark. Det har gode 

visuelle kvaliteter, og 

verdien vurderes som stor.  

Bebyggelse og andre 

inngrep kan bli synlig 

langt unna, bl.a. fra 

Festningen. Det legges til 

grunn at ny nærings-

bebyggelse vil ha 

moderate høyder. Stor 
negativ påvirkning. 

Konsekvensen av forslaget 

mht. landskap vurderes 

som stor negativ. Temaet 

må utredes og det må 

vurderes avbøtende tiltak. 

 

Landbruk og 
ressurser  

Utredningsområdet 
omfatter ca. 135 daa 

fulldyrka jord, 400 daa 

torvmyr, og 460 daa skog 

av høy bonitet. Verdiene i 

området vurderes som 

stor. 

Full utbygging av området 
medfører arealbeslag på 

nevnte jord-/ skogarealer 

og myr. Det er usikkert 

om forslaget kan medføre 

forurensning av 

nærliggende dyrka mark. 

Påvirkningen vurderes 

som stor negativ. 

Forslaget ødelegger 
muligheten til å drive jord- 

og skogbruk på det 

aktuelle arealet og kan 

komplisere driften av 

omkringliggende 

jordbruksareal. 

Konsekvensen vurderes 

som negativ bl.a pga. 

nasjonale mål om 
jordvern. 

 

Friluftsliv og 
nærmiljø 

(herunder barn 

og unges 

interesser) 

Det er noen gårdsbruk i 
området. Deler av 

området brukes som 

nærfriluftsområde for 

beboere på Roverud. 

Verdien vurderes som 

middels. 

Forslaget kan i noen grad 
påvirke bokvaliteten til 

nærliggende boliger (jf. 

vurdering av bef. helse 

nedenfor). Påvirkningen 

vurderes som middels 

negativ.  

Konsekvensen av forslaget 
vurderes som middels 

negativ. 

 

Samfunn 

Samfunns-

sikkerhet 

Deler av området ligger på 

marine avsetninger. Det er 

ingen kjente forekomster 

av kvikkleire. 

Lavereliggende områder er 

flomutsatt. 

Forutsetningene vurderes 
som gode. 

Det er sannsynligvis 

uproblematisk å tilpasse 

prosjektet slik at 

flomutsatte områder 

unngås. Forslaget antas i 

liten grad påvirke 

samf.sikkerheten. Nøytral 
påvirkning. 

Konsekvensen av forslaget 

mht. samf.sikkerhet er 

vurderes som nøytral. 

Flomutsatte områder kan 

heves marginalt for å 

komme over 200-års flom 

nivå.  

 

Befolkningens 

helse 

Det ligger noen gårdsbruk 

i nærområdet, men ingen 

større boligområder. 

Eksisterende vei og 

jernbane genererer i dag 

en del støy. 

Forutsetningene vurderes 

som middels. 

Forslaget vil medføre økt 

trafikk og økt aktivitet 

knyttet til 

næringsvirksomhet og 

terminaldrift. Dette kan 

medføre noe mer støy, 

støv og lysforurensning til 

sjenanse for nærliggende 

boliger. Middels negativ 

påvirkning. 

Konsekvensen mht. 

befolkningens helse 

vurderes som middels 

negativ. Temaet må 

utredes i forbindelse med 

reguleringsplanarbeid og 

det må vurderes 

avbøtende tiltak. 

 

Teknisk 
infrastruktur og 

trafikk 

Området må opparbeides 
fra start med kryss, 

adkomstveg og planfri 

kryssing av jernbane. VA 

langs jernbane, 2 km til 

fiber og 5 MW kapasitet på 

strøm i området. 

Forutsetningene vurderes 

som gode. 

Forslaget vil medføre 
vesentlig økt trafikk i 

området.  

Trafikale forhold må 
utredes nærmere i 

reguleringsplanprosessen 

og det må gjøres 

nødvendige utbedringer på 

lokalt vegsystem. 

Konsekvensen vurderes ut 

fra foreliggende 

informasjon som nøytral. 

 

Attraktivitet Arealets beskaffenhet og beliggenhet er god mtp. foreslåtte formål. Nærheten til Rv2 

og jernbane gir godt grunnlag for foreslått virksomhet. 
 

Forholdet til 

strategier for 

framtidig 
arealbruk  

Området er foreslått som fremtidig regionalt næringsområde tilknyttet jernbane i 

vedtatt arealstrategi for næringsområder i Kongsvingerregionen. Ny gods-

/tømmerterminal i området vil kunne bidra til å få mer godstransport over på bane. 
Forslaget er i tråd med prinsippet om rett virksomhet på rett sted (ABC-prinsippet), og 

i tråd med vedtatt arealstrategien for næringsområder i regionen. 

 

 



 

 

  

 

107/119 

 

Samlet vurdering og eventuelle alternativer 

Forslaget er i tråd med vedtatt arealstrategi for næringsområder i Kongsvingerregionen. Området langs 
jernbanen er flatt og utmerket for lokalisering av infrastruktur som krever nærhet til jernbane (tømmer-
terminal, godsterminal, hensetting), men også konfliktfylt i forhold til jordbruk og nedbygging av torvmyr. 
Øvrig virksomhet som vil ha nytte av nærhet til jernbane, men ikke trenger jernbanespor «til døra» kan 
plasseres i de høyereliggende områdene. Tiltaket vil skape visuell forurensing fra bl.a. Festningen, og tiltak 
for å redusere dette bør vurderes. Det er et nasjonalt mål å få mer gods fra veg til bane, og tiltaket vil 
understøtte dette. Hvert togsett som kan fylles vil erstatte hundrevis av lastebiler på vegene.  
 
Anbefaling: Anbefales. Adkomsten til området må løses sammen med planlagte investeringer knyttet til 
veg og bane i området rundt.  
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2.4.10 4 Granliterminalen 
Gnr/bnr: 10/11, 10/17, 11/4, 11/25, 12/1, 12/3, 
12/4, 12/8, 12/11, 12/12, 12/15, 12/20, 12/24, 
12/34, 12/37, 12/38, 12/41, 12/47, 12/48, 12/56, 
12/65, 12/66, 12/69, 12/73, 12/74, 12/86, 12/89, 
12/90, 12/92, 12/94, 12/112, 12/114, 24/1, 24/13, 
24/34, 24/62, 158/2, 158/3 og 170/17 

Arealstørrelse: 
ca. 943 daa 

 

Forslagsstiller: Lier gård 
v/Anne Delphin og Gunnar 
Holth Grusforretning AS 
v/Tore Holth 

 

Beskrivelse av området: Området ligger på Granli, ca. 7 km sørøst for Kongsvinger sentrum. Gunnar 
Holth Grusforretning AS (GHG AS) driver i dag godsterminal og grustak i området, og det finnes også et 
fjelltak i området som ikke er i drift. I gjeldende KPA er området avsatt til LNF, samt steinbrudd og 
masseuttak. Dagens aktivitet i området er regulert gjennom reguleringsplan Gropa vedtatt 7.11.1994.  
 
Beskrivelse av tiltaket: Etablere ny gods-/tømmerterminal på Granli, og utvide grus - og fjelluttakene. 
Forslaget er i tråd med pågående reguleringsplanprosess som ble startet opp i 2015. For utfyllende 
informasjon vises det til planprogram for reguleringsplanen. 
 
Beskrivelse av 0-alternativet: Videreføring av dagens drift og formål i reguleringsplan av 7.11.1994. 

 
Tema Forutsetninger/verdi Påvirkning Konsekvens 

 

Miljø 
Forurensning Det er ikke registrert 

forurenset grunn. Området 

er underlagt 

restriksjonssone - 

nedslagsfelt for 

drikkevann (Granli 
drikkevannskilde). 

Området har stor verdi, og 

er svært viktig å beskytte 

mot forurensning.  

Etablering av 

tømmerterminal og økt 

aktivitet knyttet til 

råstoffutvinning, kan 

medføre risiko for at 

drikkevannskilden 
forurenses. Påvirkningen 

er usikker, men kan 

potensielt bli stor negativ.  

Konsekvensen er usikker, 

men vurderes å kunne bli 

stor negativ basert på et 

føre-var-prinsipp. I 

reguleringsplanfase må 

det utredes hvor en 
tømmerterminal ev. kan 

plasseres, hva slags 

aktivitet som kan 

aksepteres og hvilke tiltak 

som er nødvendige for å 

sikre drikkevannskilden.  

 

Transportbehov 

og 

klimagassutslipp 

Det ligger en mindre 

godsterminal i området i 

dag. Fv345 går gjennom 

utredningsområdet, og 

kjøreavstand til Rv2 er ca. 
2,8 km. Forutsetningene 

vurderes som relativt gode 

for B- eller C-virksomhet.  

Utvidelse av grus- og 

fjelltak vil medføre et 

relativt stort 

transportbehov, men ny 

gods-/tømmerterminal i 
området vil kunne bidra til 

å få mer godstransport 

over på bane. 

Påvirkning/omfang 

vurderes som positivt.  

Det er et nasjonalt mål at 

godstransport over lange 

avstander i størst mulig 

grad skal overføres fra vei 

til bane (og sjø). En 
utvidelse av 

godsterminalen på 

Granli vil bidra til dette. 

Konsekvensen vurderes 

som positiv. 

 

Kulturminner Det er registrert et 

automatisk fredet 

kulturminne (kullgrop), 5 

Kullgropa vil gå tapt ved 

utbygging. Iht. skisser i 

planprogrammet vil 

Konsekvensene for 

Kulturminner vurderes 

som middels negative. Det 

 



 

 

  

 

109/119 

SEFRAK- bygg (3 ruiner og 

2 bygg m/gul trekant) og 

et nyere tids kulturminne 
(en kullmile) som ikke er 

automatisk fredet. Verdien 

vurderes som middels. 

SEFRAK-byggene ikke bli 

berørt, men det kan ikke 

garanteres. Påvirkningen 
vurderes som middels til 

stor negativ fordi det 

automatisk fredete 

kulturminnet går tapt.  

vil bli søkt om 

dispensasjon etter kml § 8 

4. ledd for det fredete 
kulturminnet.  

Naturmiljø I og rundt 

utredningsområdet er det 

registrert tre lokaliteter 

med gammel barskog (én 

med C-verdi og to med B-

verdi), en lokalitet naturlig 

fisketomme innsjøer og 
tjern (Gropatjernet, B-

verdi), naturbeitemark (C-

verdi), erstatningsbiotop 

(B-verdi), gammel boreal 

lauvskog (B-verdi) og en 

lokalitet med sørvendte 

berg og rasmarker (B-

verdi). Det er også 

registrert følgende truede 
arter: gaffelsveve (EN), 

smalveiveps, blank 

smaragdgullveps, liten 

hårveps og heivepsebie 

(alle VU), samt en rekke 

arter som er nær truet, 

herunder storsalamander. 

Verdien vurderes som 

stor. 

Sammenlignet med 0-alt. 

innebærer forslaget 

arealbeslag i to av 

lokalitetene med gammel 

barskog (BN00061407 og 

BN00061408, hhv. C- og 

B-verdi), samt lokaliteten 
med naturbeitemark 

(BN00061405) og 

Gropatjernet 

(BN00061406). Mange av 

forekomstene av rødliste-

arter blir negativt berørt. 

Øvrige naturtypelokaliteter 

er allerede omfattet av 

utbyggingsformål eller 
råstoffutvinning i 

gjeldende plan, eller antas 

å bli lite berørt av 

forslaget fordi de ligger i 

ytterkantene av 

utredningsområdet. 

Påvirkningen vurderes 

som middels negativ.  

Konsekvensen mht. 

naturverdier vurderes som 

middels negativ. Temaet 

må utredes i 

reguleringsplanarbeidet, 

og det må vurderes 

avbøtende tiltak.  

 

Landskap Området har visuelle 

kvaliteter i form av skog- 
og jordbruksarealer, 

Flyginnsjøen og 

småhusbebyggelse, men 

inngrep som dagens 

terminal, massetak, vei og 

jernbanelinje trekker ned. 

Verdien vurderes som noe 

– middels. 

Forslaget innebærer store 

landskapsinngrep, og 
landskapet i området vil 

være i endring over flere 

år. Fyllinger, skjæringer 

og andre tiltak vil kunne 

påvirke områder også 

utenfor selve utrednings-

området. Påvirkningen 

vurderes som stor negativ. 

Konsekvensen av forslaget 

mht. landskap vurderes 
som middels – stor 

negativ. Temaet må 

utredes i forbindelse med 

reguleringsplanarbeidet, 

og det må vurderes 

avbøtende tiltak.  

 

Landbruk og 

ressurser  

Utredningsområdet består 

av ca. 64 daa fulldyrka 

jord, 416 daa dyrkbar 
jord, 19 daa 

innmarksbeite, 462 daa 

skog av høy bonitet og 97 

daa av middels bonitet. På 

begge sider av jernbanen 

finnes sand-/grusressurser 

av lokal betydning, samt 

et fjelltak på østsiden. 

Verdiene i området 

vurderes som store. 

Forslaget medfører 

sannsynligvis arealbeslag 

på 15 daa fulldyrka jord, 
400 daa dyrkbar jord, 16 

daa innmarksbeite, ca. 

400 daa skog av høy og 

middels bonitet. Det 

medfører også arealbeslag 

på grusressurser av lokal 

betydning på vestsiden av 

jernbanen, men samtidig 

vil ressursene på østsiden 

bli bedre utnyttet. 

Forslaget ødelegger 

muligheten til å drive jord- 

og skogbruk i selve 
utredningsområdet og kan 

komplisere driften av 

omkringliggende 

skogsareal. Grusressurser 

på vestsiden bygges ned, 

men det er positivt at 

ressurser på østsiden 

utnyttes bedre. 

Konsekvensen anses totalt 

sett som negativ, pga. 
nasjonale jordvernmål. 

 

Friluftsliv og 

nærmiljø 

(herunder barn 

og unges 

interesser) 

Det er noe 

småhusbebyggelse i 

området. Det er ikke 

registrert områder som er 

viktig for friluftslivet 

innenfor forslagets 

avgrensning, men 

bygdehuset med 

tilhørende uteområder og 

badeplass ved 
Flyginnsjøen ligger rett 

utenfor. Verdien vurderes 

som noe – middels.  

Forslaget kan påvirke 

bokvaliteten i nærliggende 

boliger (jf. vurdering av 

bef. helse), og kan i noen 

grad påvirke 

friluftsområdene utenfor 

avgrensningen negativt. 

Samtidig medfører 

eksisterende uttak/ 

terminal at områdene 
allerede er berørt. 

Påvirkningen vurderes 

som middels negativ.  

Konsekvensen av forslaget 

vurderes som middels 

negativ. Trafikale forhold 

må utredes nærmere i 

reguleringsplanprosessen 

og det må gjøres 

nødvendige tiltak mht. 

trafikksikkerhet.  

 

Samfunn 
Samfunns-

sikkerhet 

Det vises til 

planprogrammet. 

Terminalområdet er i dag 

dekket av delvis 

permeabel 

belegningsstein. Det er 

høy grunnvannsstand i 

området, og 

Ved utvidelse av 

terminalområdet vil 

andelen tette flater øke. 

Påvirkningen vurderes 

som middels negativ.  

Konsekvensen av forslaget 

mht. samf.sikkerhet er 

usikker, men vurderes 

som middels negativ. Det 

er risiko for at tiltaket 

medfører økt flomfare, og 

med intensivering av 

menneskelig virksomhet i 
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utredningsområdet er 

flomutsatt ved 10-årsflom. 

Forutsetningene vurderes 
som middels – dårlige.  

området, og etablering av 

mer infrastruktur, øker 

også sårbarheten og 
konsekvensene ved flom.  

Befolkningens 

helse 

Det ligger en del 

småhusbebyggelse i 

nærområdet, bl.a. men 

ingen større boligområder. 

Eksisterende masseuttak, 

vei og jernbane genererer 

en del støy (bl.a. rød og 

gul støysone langs Fv345 

Austmarkavegen).  

Forslaget vil medføre økt 

trafikk og økt aktivitet 

knyttet til masseuttak og 

terminaldrift. Dette kan 

medføre mer støy, støv og 

lysforurensning til 

sjenanse for nærliggende 

boliger. Middels negativ 

påvirkning.  

Konsekvensen mht. 

befolkningens helse 

vurderes som middels 

negativ. Temaet må 

utredes i forbindelse med 

reguleringsplanarbeidet, 

og det må vurderes 

avbøtende tiltak. 

 

Teknisk 

infrastruktur og 
trafikk 

Det ligger en mindre 

godsterminal i området i 
dag. Fv345 går gjennom 

utredningsområdet. 

Dagens terminal har 

adkomst fra Fv345, som 

møter Rv2 i Lierkrysset 

2,8 km unna. 

Forutsetningene vurderes 

som relativt gode. 

Det foreslås å etablere ny 

adkomstveg til 
planområdet fra krysset 

fv345 x fv367, i tillegg til 

dagens adkomst. Trafikk 

ut fra terminalen vil 

fordele seg i tre retninger; 

langs Fv345 og ut på Rv2, 

sørover på Fv345 og 

nordover langs Fv367. 

Forslaget vil antagelig 

medføre økt tungtrafikk på 
Fv345 og gjennom 

Lierkrysset. Det kan bli 

behov for utbedringer på 

lokalt vegsystem (kurvatur 

og stigning) for å få fram 

systemvogntog (tømmer). 

Trafikale forhold må 

utredes nærmere i 
reguleringsplanprosessen 

og det må gjøres 

nødvendige utbedringer på 

lokalt vegsystem. Det 

foregår dialog mellom 

forslagsstillerne, BaneNOR 

og jernbanedirektoratet.  

Konsekvensen vurderes ut 

fra foreliggende 

informasjon som nøytral. 

 

Attraktivitet Det er grus- og fjelltak, samt godsterminal, i området i dag, og det ligger relativt nært 

hovedvegsystem. Arealet vurderes som attraktivt for foreslått formål. 

Det er igangsatt reguleringsplanprosess og dialog med relevante myndigheter. 

Forsalget vil antagelig gi attraktivt og realiserbart næringsområde/tømmerterminal. 

 

Forholdet til 

strategier for 
framtidig 

arealbruk  

Arealets beliggenhet for råstoffutvinning og ny gods-/tømmerterminal vurderes som 

god. Det er godsterminal og grus- og fjelltak i området per i dag, og det ligger nokså 
nær til hovedvegnettet. Ny gods-/tømmerterminal i området vil kunne bidra til å få 

mer godstransport over på bane. Det er positivt å videreutvikle områder hvor det per i 

dag er lignende aktivitet, framfor å bygge ut jomfruelige arealer. Påvirkning/omfang 

vurderes som positivt. Forslaget er i tråd med prinsippet om rett virksomhet på rett 

sted (ABC-prinsippet), og i tråd med satsingsområdene i arealstrategien for 

næringsområder. Forslaget muliggjør flytting av dagens tømmerterminal ut av byen, 

noe som kan gi positive konsekvenser for framtidig byutvikling. 

 

Samlet vurdering og eventuelle alternativer 

Forslaget innebærer etablering og videreutvikling av tung infrastruktur og massetak, og har en del 
negative konsekvenser, bl.a. for landbruk, landskap og kulturminner. Det har også mulig negative 
konsekvenser mht. forurensning/drikkevannskilde og samfunnssikkerhet. Disse forholdene må utredes 
grundig, og nødvendige avbøtende tiltak må gjennomføres. Forslaget har imidlertid positive konsekvenser 
mht. transportbehov, næringsutvikling og mulighetene for å få mer godstransport over på bane. Det er i 
tråd med overordnede strategier for samfunnsutvikling. De positive virkningene på disse områdene 
vurderes å veie tyngre enn de negative forutsatt at hensynet til drikkevannskilden ivaretas.  
 
Anbefaling: Anbefales. 
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2.4.11 48 Granli vannbehandlingsanlegg 
Gnr/bnr: 11/19, 11/20, 11/24 og 11/29 Arealstørrelse: 23 daa 

 
Forslagsstiller: GIVAS 

Beskrivelse av området: Arealet ligger på Granli, langs Granlivegen (Fv 367). Det ligger et 
vannbehandlingsanlegg m/tilhørende parkering her i dag. I gjeldende KPA er området avsatt til LNF.  
 
Beskrivelse av tiltaket: Bygge nytt vannrenseanlegg mellom nåværende anlegg og Fylkesveg. 
 
Beskrivelse av 0-alternativet: Videreføring av dagens arealbruk (vannbehandlingsanlegg). 

 
Tema Forutsetninger/verdi Påvirkning Konsekvens 

 

Miljø 
Forurensning Området er underlagt 

restriksjonssone - 

nedslagsfelt for 

drikkevann (Granli 
drikkevannskilde) (sone I). 

Området har stor verdi, og 

er svært viktig å beskytte 

mot forurensning.  

Byggeaktivitet kan 

medføre risiko for at 

drikkevannskilden 

forurenses. Påvirkningen 
er usikker, men kan 

potensielt være negativ.  

Konsekvensen er usikker, 

og vurderes som liten 

negativ basert på et føre-

var-prinsipp. Nødvendige 
avbøtende tiltak må gjøres 

i anleggsfasen for å sikre 

drikkevannskilden.  

 

Transportbehov 

og 

klimagassutslipp 

Området ligger ca. 7 km 

unna Kongsvinger 

sentrum.  

Forslaget antas ikke å 

generere vesentlig økt 

transportbehov 

sammenlignet med 0-alt. 

Konsekvensen vurderes 

som nøytral. 
 

Kulturminner Det er ikke registrert 

kulturminner i området.   

Tiltaket vil ikke påvirke 

kulturminner og -miljøer.  

Konsekvensen vurderes 

som nøytral.  
 

Naturmiljø Det er ikke registrert 

Naturverdier i området. 

Tiltaket vil antas ikke å 

påvirke naturverdier  

Konsekvensen vurderes 

som nøytral 
 

Landskap I stor skala er det et 

skogs-/landbrukslandskap 

med gode visuelle 

kvaliteter. Middels verdi. 
Utredningsområdet er 

flatt, har begrenset 

størrelse og ligger omgitt 

av skog.  

Ettersom arealet ligger 

godt skjermet, vil tiltak 

her neppe bli synlig for 

omgivelsene. Påvirkningen 
vurderes som nøytral. 

Konsekvensen av forslaget 

mht. landskap vurderes 

som nøytral.  

 

Landbruk og 

ressurser  

Utredningsområdet består 

av ca. 19 daa dyrkbar jord 

og 21 daa skog av middels 

bonitet. Det er 

grunnvannsbrønner i 

løsmasser i området. 

Verdiene vurderes som 
store. 

Forslaget har naturlig 

sammenheng med 

grunnvannsressursene i 

området og bidrar til at 

disse utnyttes til 

drikkevann. Samtidig 

innebærer forslaget at noe 
dyrkbar jord bygges ned.  

Konsekvensen vurderes 

som positiv fordi 

grunnvannsressursen 

utnyttes. Denne positive 

konsekvensen vurderes 

som viktigere enn 

ulempen ved å bygge ned 
noe dyrkbar jord. 
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Friluftsliv og 

nærmiljø 

(herunder barn 
og unges 

interesser) 

Ikke registrert verdier for 

friluftsliv/nærmiljø/barn og 

unge.  

Påvirkningen vurderes 

som nøytral.  

Konsekvensen vurderes 

som nøytral.  
 

Samfunn 
Samfunns-
sikkerhet 

Området er flomutsatt og 
ligger i flomsone for 100-, 

200- og 500-årsflom. Det 

er registrert flere 

flomveier i området. Det 

ligger under marin grense 

på elveavsetning og 

breelvavsetning.  

Forutsetningene vurderes 

som dårlige.  

Det er utfordringer knyttet 
til flomfare i området, og 

tiltak vil kreve løsninger 

for flom og overvann. 

Samtidig vil ikke 

situasjonen endre seg 

vesentlig sammenlignet 

med 0-alt. Liten negativ 

påvirkning.  

Konsekvensen vurderes 
som middels negativ. 

Grunnforhold og flomfare 

må utredes på 

reguleringsplannivå, iht. 

NVEs veileder Sikkerhet 

mot kvikkleireskred og 

retningslinje Flaum- og 

skredfare i arealplanar.  

 

Befolkningens 

helse 

Lite relevant. Lite relevant. Lite relevant.  

Teknisk 

infrastruktur og 
trafikk 

Det er opparbeidet 

avkjørsel for dagens 
anlegg som skal brukes 

videre. Annen nødvendig 

infrastruktur er allerede 

etablert i eksisterende 

vannverksbygg. Det er 

høyspentledning i 

området. Forutsetningene 

er stort sett gode. 

Forslaget antas ikke å 

generere vesentlig 
trafikkøkning 

sammenlignet med 0-alt. 

Tiltaket er i seg selv 

positivt mtp. å sikre 

vannforsyning. 

Høyspentledningen må 

hensyntas, men dette 

antas å være løsbart.  

Konsekvensen vurderes 

som positiv. 
 

Attraktivitet Ligger tett på eksisterende vannbehandlingsanlegg.  
Forholdet til 

strategier for 

framtidig 

arealbruk  

Forslaget har stor samfunnsnytte.  

Samlet vurdering og eventuelle alternativer 

Nytt vannbehandlingsanlegg er et svært samfunnsnyttig tiltak, og lokaliseringen følger naturlig av 
grunnvannsressursens beliggenhet og dagens vannrenseanlegg. Tiltaket har ingen vesentlig negative 
konsekvenser, men forholdet til flomfare og forurensningsrisiko må ivaretas i detaljeringsfasen.  
 
Anbefaling: Anbefales. 
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2.4.12 5 Lierkrysset 
Gnr/bnr: 24/1 Arealstørrelse: ca. 75 daa, 

fordelt på to adskilte arealer 
Forslagsstiller: Lier gård v/Anne 
Delphin 

Beskrivelse av området: Forslaget gjelder to arealer på ca. 37 daa hver, som ligger på hver side av Rv2 
sør for Lierkrysset. Arealene brukes i dag til skogbruk, og er avsatt til LNF i gjeldende kommuneplan.  
 
Beskrivelse av tiltaket: I gjeldende KPA er det avsatt et areal til industri på østsiden av Rv2. 
Forslagsstiller ønsker at dette utvides, og at det avsettes et tilsvarende areal på vestsiden av veien. 
Forslagsstiller mener områdene er godt egnet som næringsareal, for eksempel til bensinstasjon, 
serveringssted eller vegserviceanlegg.  
 
Beskrivelse av 0-alternativet: Videreføring av dagens bruk og LNF-formål. 

 
Tema Forutsetninger/verdi Påvirkning Konsekvens 

 

Miljø 
Forurensning Det er ikke registrert 

forurenset grunn. 

Tilstanden antas å være 

god.  

Forslaget kan medføre 

risiko for utslipp til grunn 

og vann f.eks. hvis det 

etableres bensinstasjon. 

Konsekvensen vurderes 

som middels negativ. 

Temaet bør utredes 

nærmere på 

reguleringsplannivå. 

 

Transportbehov 

og 

klimagassutslipp 

Arealet ligger nær 

hovedveg (ved 

Lierkrysset, Fv364 x Rv2). 

Beliggenheten vurderes 

som god for foreslått 

formål. 

Forslaget antas ikke å 

generere økt trafikk av 

betydning. 

Kunder/besøkende vil 

være forbipasserende, 

primært på Rv2.  

Konsekvensen mht 

transportbehov og 

klimagassutslipp vurderes 

som nøytral.  

 

Kulturminner Landskapet rommer mye 

krigshistorie fra 1808-
1814, se vurdering under 

Landskap. 

Se vurdering under 

Landskap. 

Se vurdering under 

landskap.  
 

Naturmiljø Det er ikke registrert 

rødlistearter, 

naturtypelokaliteter, mv. 

Det aktuelle arealet er 

nokså stort og ubebygd, 

men ligger nær riksvei. 

Verdien anses som noe. 

Forslaget vil medføre 

arealbeslag i et større 

skogsområde. 

Påvirkningen vurderes 

som liten negativ. 

Konsekvensen av forslaget 

mht naturverdier vurderes 

som liten negativ. 

 

Landskap I stor skala er landskapet 

nokså åpent, og består av 

store skogsarealer, 
oppbrutt av mindre jorder 

og innsjøer. Det har gode 

visuelle kvaliteter, som må 

ses i en større 

sammenheng, fra 

Bebyggelse og andre 

inngrep kan bli synlig 

langt unna, bl.a. fra Arko-
vegen i begge retninger, 

avhengig av byggehøyder, 

og hvor mye vegetasjon 

som fjernes. Det legges til 

grunn at ny nærings-

Konsekvensen for 

landskap vurderes som 

liten – middels negativ.   
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kommunegrensa i sør til 

bygrensa på Rasta. 

Lierkrysset ligger midt i et 
jordbrukslandskap som 

langs Rv2 utgjør en lengde 

på ca. 2,3 km. Landskapet 

rommer mye krigshistorie 

fra 1808-1814. Verdien 

vurderes som middels. 

bebyggelse vil ha 

moderate høyder. Liten – 

middels negativ 
påvirkning. 

Landbruk og 

ressurser  

Området omfatter ca. 2 

daa fulldyrka jord, 41 daa 

dyrkbar jord, 35 daa skog 

av høy bonitet og 28 daa 

av middels bonitet. Arealet 
vest for Rv2 omfatter også 

35 daa grusressurser. 

Tiltakshaver har fått 

kommunens samtykke til å 

nydyrke skogsområdet på 

vestsiden av veien. 

Verdien anses som stor. 

Full utbygging av området 

medfører arealbeslag på 

nevnte jord-, skog- og 

grusressurser. Det er 

usikkert om forslaget kan 
medføre forurensning av 

nærliggende dyrka mark. 

Påvirkningen vurderes 

uansett som stor negativ. 

Muligheten til å utnytte 

naturressursene på det 

aktuelle arealet går tapt. 

Forslaget antas også å 

kunne komplisere driften 
på nærliggende jorde og 

skogsareal. Konsekvensen 

vurderes som stor negativ. 

 

Friluftsliv og 

nærmiljø 

(herunder barn 

og unges 
interesser) 

Det er ikke registrert noen 

friluftslivskvaliteter 

innenfor 

områdeavgrensningen. 
Området antas heller ikke 

å ha verdi for 

nærmiljø/barn og unge.  

Forslaget har liten 

påvirkning på 

friluftsinteresser og 

nærmiljø. 

Konsekvensen vurderes 

som nøytral. 
 

Samfunn 
Samfunns-

sikkerhet 

Hele arealet vest for Rv2 

og deler av arealet på 

østsiden har stor mulighet 

for marin leire og kan 

inneholde kvikkleire.  

Forutsetningene vurderes 

som middels. 

Med hensyn til sikkerhet 

mot kvikkleireskred 

vurderes forslaget å falle 

inn under tiltakskategori 

K4, jf. TEK17 § 7-3. 

Med intensivering av 

menneskelig virksomhet i 

området, øker 

sannsynligheten for, og 

konsekvensene ved, et ev. 
kvikkleireskred. Forslagets 

påvirkning anses som 

middels negativ. 

Det er usikkert om det 

finnes kvikkleire i 

området. Konsekvensen er 

usikker, men vurderes 

som middels negativ.  

Faresone for 

kvikkleireskred må 

identifiseres og avgrenses 

og faregrad fastsettes iht. 

metode beskrevet i NVEs 
veileder Sikkerhet mot 

kvikkleireskred. Dette må 

gjøre ved regulering. 

 

Befolkningens 

helse 

Arealene berører rød og 

gul støysone, arealer med 

høy aktsomhet for radon.  

Forslaget innebærer ikke 

følsom arealbruk, og det 

er lite boligbebyggelse i 

nærheten. Påvirkningen 

vurderes som nøytral. 

Konsekvensen mht. 

befolkningens helse 

vurderes som nøytral. 

 

Teknisk 

infrastruktur og 

trafikk 

Arealet ligger tett på Rv2. 

Det er ikke vann eller 

avløp i nærheten av 

området. 

Forslaget vil antagelig ikke 

medføre vesentlig økt 

trafikk på Rv2, men vil 

kunne øke belastningen på 
eksisterende kryss.  

Arealets beliggenhet tett 

på Rv2 er en fordel mht. 

tilgjengelighet, men 

Statens vegvesen vil 
antagelig stille klare krav 

mtp. avkjøringer.  

 

Attraktivitet Arealets beskaffenhet og beliggenhet er god mtp. foreslåtte formål. Nærheten til Rv2 

gir antagelig godt grunnlag for foreslått virksomhet.  
 

Forholdet til 

strategier for 

framtidig 

arealbruk  

Arealet ligger ikke i et område hvor det er et uttalt mål å satse på denne typen 

næringsvirksomhet. Landbruksinteressene i området er sterke. Området som er avsatt 

bør utvikles før man ev. tar hull på nye områder. Utvidelse av næringsformål her er 

ikke i tråd med arealstrategien for næringsområder. Foreslåtte formål bør heller 

lokaliseres til SIVA/Rasta eller Føsker/Kletta. 

 

Samlet vurdering og eventuelle alternativer 

Arealet har god beliggenhet ift. hovedvegnettet og er antagelig attraktivt for foreslått formål. Det er 
imidlertid viktige naturressurser og landbruksinteresser i området, og forslaget har store negative 
konsekvenser for disse. Forslaget vurderes ikke å være i tråd med strategier for framtidig arealbruk. 
 
Anbefaling: Anbefales ikke. 

 

 
  



 

 

  

 

115/119 

 

2.4.13 51 Skinnarbøl 
Gnr/bnr: 7/1 Arealstørrelse: 39 daa Forslagsstiller: Rådmannen 

Beskrivelse av området: Arealet ligger på Skinnarbøl, langs Masterudvegen (E16). Uttaket ligger 800 
meter øst for hovedbygningen. Øst for dagens uttak finner man Dronningkilden og Mobekk skanse.  
Dronningenkilden er en ile/oppkomme som har fått sitt navn fra Dronning Sofie, som tilbrakte sine somre på 
Skinnarbøl fra 1892-1905. 
 
Beskrivelse av tiltaket: I grustaket på Skinnarbøl har det blitt drevet uttak på en jordbrukstillatelse fra 
starten på 90-tallet. I kommuneplanen har uttaket ligget inne som en sirkel med en noe tilfeldig plassering. 
Kommunen ønsker å tydeliggjøre uttakets plassering og størrelse i ny plan, formalisere tidligere inngåtte 
avtaler og avklare status på virksomheten som drives der.  
 
Beskrivelse av 0-alternativet: Videreføring av uttaket vist som sirkel, og videreføring av LNF-formål i 
utredningsområdet forøvrig.  

 
Tema Forutsetninger/verdi Påvirkning Konsekvens 

 

Miljø 
Forurensning Det er ikke registrert 

forurenset grunn. 

Tilstanden antas å være 

god. Det er en historisk 
viktig grunnvannskilde i 

løsmasser i området, og 

bebyggelsen nord for 

utredningsområdet har et 

grunnvannsborehull til 

denne grunnvannskilden. 

Området har derfor stor 

verdi. 

Råstoffuttak medfører økt 

risiko for at 

grunnvannskilden 

forurenses om det skulle 
oppstå ulykker eller 

lekkasjer fra kjøretøy eller 

maskiner. Omfanget av en 

slik ulykke antas imidlertid 

ikke å bli veldig stort. 

Påvirkningen vurderes å 

være liten negativ.  

Konsekvensen som liten 

negativ basert på et føre-

var-prinsipp. Nødvendige 

avbøtende tiltak må 
utredes i en ev. 

reguleringsprosess for å 

hindre forurensing av 

grunnen. Det bør gjennom 

en reguleringsprosess 

iverksettes en 

beredskapsplan med 

instrukser for håndtering 

av ulykker i området. 

  

Transportbehov 

og 
klimagassutslipp 

Ressursen er lokalisert i 

kort avstand fra 
Kongsvinger sentrum, og 

øvrige tettsteder i 

Råstoffutvinning i dette 

området gir kommunen 
tilgang på en råstoffkilde i 

kort avstand til aktuelle 

utviklingsområder. 

Konsekvens vurderes som 

positiv.   
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kommunen. Området har 

gode forutsetninger. 

Påvirkningen vurderes 

som positiv.  

Kulturminner Det er registrert et 

kulturminne som berører 
nordøstlige deler av 

foreslått område. Mobekk 

skanse hadde en viktig 

rolle i forbindelse med 

krigen mellom Norge og 

Sverige 1808 - 1814 og 

var en del av et 

forsvarsverk langs veien 

fra Sverige gjennom 

Eidskog til Kongsvinger. 
Stor verdi.   

For at dette kulturminnet 

skal komme til sin rett er 
landskap, terreng og 

vegetasjon en del av 

helheten. Tiltaket vil 

dermed kunne påvirke 

kulturminnet negativt 

gjennom inngrep i disse 

elementene.  

Konsekvensen vurderes 

som stor negativ da 
tiltaket kommer nær og 

overlapper med Mobekk 

skanse. Kulturminnet bør 

ekskluderes fra 

uttaksområdet gjennom 

reguleringsplan, eller 

reguleres til vern.  

  

 

Naturmiljø Forslaget berører 2,4 daa 

av naturtypelokalitet 

Kilder og kildebekker 

(Dronningkilden) med 

verdi lokalt viktig (C). 

Kilden/oppkommet er 

kjent for sitt rene vann og 

antas å være en av 

grunnene til at en 

storgård/slott som 
Skinnarbøl ligger der den 

ligger. Verdien settes som 

middels. 

Foreslått uttak blir 

liggende over oppkommet 

til kilden. Uttak av råstoff 

vil være et stort inngrep i 

det aktuelle arealet men 

hele lokaliteten blir ikke 

direkte berørt. 

Konsekvensen vurderes til 

liten – middels negativ. 

Konsekvensene for 

naturmangfold må utredes 

nærmere på 

reguleringsplannivå. 

 

Landskap Masseuttaket ligger rett 

øst for kulturlandskapet 

som ligger på 

Vingersjøens østside. 

Langs dette høydedraget 

finner man noen av 

dristriktets flotteste 

gårder. Et viktig og flott 
kulturlandskap. Slik 

avgresningen på 

massetaket er i dag er det 

mulig å utvinne løsmasser 

så nært som 7 meter fra 

E16. Vurderes å ha høy 

verdi.  

Uttaksområdet er ikke et 

synlig element som skaper 

stor sjenanse i området. 

Dette er på grunn av 

skogsområdet som skaper 

en buffersone rundt 

uttaket. En slik buffersone 

bør videreføres i en 
reguleringsplan. Det bør 

imidlertidig sikres god 

skjerming fra Skansen øst 

for uttaket. Det bør sikres 

en buffersone inn mot 

veier, stier, skansen og 

kilden så tiltaket blir minst 

mulig synlig. Gjennom en 

oppfølging av saken og 
nye krav til uttaksområdet 

kan det stadfestet 

strengere krav til 

buffersone og det kan 

etableres bedre skjerming 

for besøkende på skansen. 

Liten negativ påvirkning.  

Konsekvensen vurderes 

som liten negativ.   
  

Landbruk og 

ressurser  

Utredningsområdet består 

av ca. 17 daa dyrkbar jord 

og 15 daa skog av høy 

bonitet. Det er en historisk 
viktig grunnvannskilde i 

løsmasser i området, og 

bebyggelsen nord for 

utredningsområdet har et 

grunnvannsborehull til 

denne grunnvannskilden. 

Hoveddelen av området 

består av breelvavsetning 

og elveavsetninger og 

grusressursen er på 29 
daa. Verdiene vurderes 

som store. 

Råstoffutvinning i det 

aktuelle området vil ha 

negativ påvirkning på 

jord- og skogressursene. 
Uttak av råstoff vil kunne 

påvirke grunnvannskilden 

negativt gjennom redusert 

vannstand og dermed 

redusert tilgang til 

drikkevann. Det er likevel 

positivt at grusressursen 

utnyttes. Gitt at 

grunnvannsressursen 

beskyttes, vurderes 
tiltaket som positiv. 

Konsekvensen vurderes 

som positiv, gitt at 

grunnvannsressursen 

beskyttes. Det må 
avklares i reguleringsplan 

hvordan dette kan gjøres.   

 

Friluftsliv og 

nærmiljø 

(herunder barn 

og unges 

interesser) 

Ikke registrert verdier for 

friluftsliv/nærmiljø.  

Påvirkningen vurderes 

som nøytral.  

Konsekvensen vurderes 

som nøytral.  
 

Samfunn 
Samfunns-

sikkerhet 

Hele området ligger 

innenfor 

aktsomhetsområde for 

flom. 9 daa av området 

Dokdata viser utfordringer 

knyttet til flomfare i 

området. Den svært 

permeable grunnen vil 

Konsekvensen vurderes 

som nøytral.  
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ligger innenfor stor 

mulighet for marin leire. 

Det er ikke avklart om ev. 
leire er kvikkleire.  

gjøre at dette i praksis 

ikke vil være et problem 

for driften. 
Liten negativ påvirkning.  

Befolkningens 

helse 

Lite relevant (men se 

vurderinger under 

forurensning og landbruk 

og ressurser). 

Lite relevant (men se 

vurderinger under 

forurensning og landbruk 

og ressurser). 

Lite relevant (men se 

vurderinger under 

forurensning og landbruk 

og ressurser). 

 

Teknisk 

infrastruktur og 

trafikk 

Det er opparbeidet 

avkjørsel for dagens 

anlegg som kan brukes 

videre. Forutsetningene 

for videre drift er gode. 

Forslaget antas ikke å 

generere vesentlig 

trafikkøkning  

Konsekvensen vurderes 

som nøytral 
 

Attraktivitet Ikke relevant  
Forholdet til 

strategier for 

framtidig 

arealbruk  

Uttaket har liten samfunnsnytte da det finnes tilsvarende forekomster med bedre 

plassering med hensyn til Kulturminner og Dronningkilden.  
 

Samlet vurdering og eventuelle alternativer 

Uttakets plassering er svært uheldig både med tanke på vannkilden, kulturminne og innsyn fra E16. 
Et eventuelt nytt uttak bør plasseres lenger nord for dagens uttak, der de geologiske kartene viser at det er 
tilsvarende forekomst av masser. Et nytt uttak må reguleres. Dagens uttak bør revegeteres og terrengformer 
bør tilstrebes tilbakeført til naturlike skråningsutslag.  
 
Anbefaling: Anbefales ikke.  

 

 

2.4.14 45 Austmarka kirke 
Gnr/bnr: 68/12 Arealstørrelse: 1,4 daa Forslagsstiller: Rådmannen 

Beskrivelse av området: Arealet er ubebygd består av dyrka mark og er avsatt til LNF i gjeldende KPA. 
Det ligger like nord for Møllevegen, like ved Austmarka skole og Austmarka kirke.  
 
Beskrivelse av tiltaket: Parkeringsplass for Austmarka kirke. 
 
Beskrivelse av 0-alternativet: Videreføring av dagens bruk og LNF-formål. 

 
Tema Forutsetninger/verdi Påvirkning Konsekvens  

Miljø 
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Forurensning Ikke registrert forurenset 

grunn. Antatt god tilstand. 

Forslaget medfører liten 

risiko for utslipp, men se 

vurdering under Landbruk. 

Konsekvensene vurderes 

som nøytrale.  
 

Transportbehov 
og 

klimagassutslipp 

Lite relevant. Lite relevant. Forslaget vil ikke generere 
vesentlig transportbehov 

eller klimagassutslipp. 

 

Kulturminner Ikke registrert 

kulturminneverdier, men 

se vurdering under 

Landskap. 

Forslaget antas i liten grad 

påvirke kulturminner, men 

se vurdering under 

Landskap. 

Se vurdering under 

landskap. 
 

Naturmiljø Det er ikke registrert 

naturverdier. 

Påvirkningen vurderes 

som nøytral. 

Konsekvensen vurderes 

som nøytral. 
 

Landskap Området er et åpent 

landbruks/kultur-landskap, 

med småhusbebyggelse. 

Området har gode visuelle 

kvaliteter av lokal 

betydning. Verdien 
vurderes som middels. 

Større, sammenhengende 

parkeringsflater kan ha 

uheldig virkning på 

nærmiljø/landskap. 

Refleksjon i bilvinduer kan 

oppleves som 
lysforurensning.  

Konsekvensen vurderes 

som liten negativ. Det bør 

gjøres tiltak for å dele opp 

og skjerme plassen, for 

eksempel med 

beplantning.  

 

Landbruk og 
ressurser  

Hele utredningsområdet 
(1,4 daa) er fulldyrka jord. 

Det er også registrert 

grusressurser. Verdien 

vurderes kun som «noe» 

pga den begrensede 

størrelsen på arealet. 

Full utbygging av området 
medfører arealbeslag på 

nevnte naturressurser. 

Middels negativ 

påvirkning. 

Forslaget ødelegger 
muligheten til å drive 

jordbruk på det aktuelle 

arealet, men det er et lite 

areal og ligger i utkanten/ 

hjørnet av jordet. Liten 

negativ konsekvens.  

 

Friluftsliv og 

nærmiljø 

(herunder barn 

og unges 

interesser) 

Ikke registrert verdier for 

friluftsliv/nærmiljø/barn og 

unge.  

Påvirkningen vurderes 

som nøytral.  

Konsekvensen vurderes 

som nøytral.  
 

Samfunn 
Samfunns-

sikkerhet 

Arealet ligger under marin 

grense, så det kan ikke 

utelukkes at det finnes 
marin leire, men det er 

ikke registrert kvikkleire, 

flomfare, etc. 

Forslaget innebærer noe 

økning i andel harde flater 

i området, men det antas 
ikke å ha vesentlig 

betydning.  

Konsekvensen vurderes 

som nøytral. 
 

Befolkningens 

helse 

Lite relevant. Lite relevant.  Lite relevant.   

Teknisk 

infrastruktur og 

trafikk 

Lite relevant. Forslaget innebærer at 

parkeringskapasiteten i 

området bedres. 

Konsekvensen vurderes 

som nøytral/positiv.  
 

Attraktivitet Lite relevant. 

  
 

Forholdet til 

strategier for 

framtidig 

arealbruk  

Lite relevant. 

  
 

Samlet vurdering og eventuelle alternativer 

Forslaget har lite negative konsekvenser og bidrar til å sikre tilstrekkelig parkeringskapasitet for kirken.  
 
Anbefaling: Anbefales. 

 

 


