
REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL 

REGULERINGSPLAN FOR FELTENE K, L, M, T, L2, M2, M3, T2 –  

7407 VANGEN 2, KONGSVINGER, 7407B-E1 

 

§1 Reguleringsbestemmelsene gjelder for et område avgrenset på reguleringsplan 7407-

16.20 i målestokk 1:1000, datert 11/5 1976, revidert 20/10 1976, og signert 

Arkitektkontoret Tore Sveram a/s. 

 

§2 Endelig situasjonsplan for hvert felt skal godkjennes av bygningsrådet før byggetillatelse 

gis. Sammen med byggetillatelse for hele eller deler av området må det også innsendes 

plan som blant annet viser tilriggingsplasser, arbeidsbrakker samt redegjørelse for 

disponering av eventuelle overskuddsmasser. Ved bygging skal det vises skånsomhet 

mot eksisterende vegetasjon, for i størst mulig grad bevare den verneverdige del. 

 

§3 Det regulerte området omfatter: 

 a)  Byggeområde for boliger: K,L,M,T. 

 b)  Byggeområde for forretninger, (M2) dagligvarebutikk. 

 c)  Byggeområde for offentlig bebyggelse,(T2) barneskole m.m. 

 d)  Friluftsområde (M3). 

 e)  Friområde (L2, turvei). 

 f)  Trafikkområder. 

 g) Felles grøntareal (Felt T) 

 

§4 De enkelte byggeområdene omfatter: 

 a)  Felt K skal nyttes til byggeområde for boliger, ca. 22 boliger i tett småhusbebyggelse. 

Maksimum 1 etasje  med underetasje. Biloppstillingsplassene anordnes i felles anlegg 

innenfor feltet eller på annen måte som bygningsrådet bestemmer. 

 b)  Felt L skal nyttes til byggeområde for boliger, ca. 45 boliger inndelt  i 3 boliggrupper 

med tett småhusbebyggelse. Maksimum 1 etasje med underetasje. 

Biloppstillingsplassene anordnes delvis under boligene ved samlevei 1 eller som 

bestemt i pkt.a. 

 c)  Felt M skal nyttes til byggeområde for boliger. Totalt ca.86 boliger, hvorav ca. 32 

boliger  i to boliggrupper med tett småhusbebyggelse, maksimum 1 etasje med 

underetasje. Ca. 54 boliger i to 3 etasjes terrasserte blokker mot Askeladdveien. 

Biloppstillingsplasser anordnes i underetasje for terrasseblokkene eller i parkeringshus 

innenfor området.    

 d)  Felt M2 byggeområdet for forretninger skal gi plass for en dagligvarebutikk og 

parkering på egen grunn. 

 e)  Felt T skal nyttes til byggeområde for boliger, ca. 48 boliger inndelt i 3 boliggrupper 

med tett småhusbebyggelse. Maksimum 1 etasje med underetasje. Maks gesimshøyde er 

7,0 meter fra gjennomsnittlig planert terreng.  

 %BYA=40% for KS1, KS2 og KS3. 

 Byggeavstand til regulert kjøreveg er 7,5m senter veg for hvert av feltene. Garasje kan 

plasseres inntil 5m fra senter regulert veg for KS2 og inntil 6,5m senter fra regulert veg 

for KS3. Bolig på KS3 kan bolig plasseres inntil 4,3m fra senter regulert gang- og 

sykkelveg. Forstøtningsmurer etc. kan plasseres nærmere vegen etter godkjenning fra 

kommunen. 

 Biloppstillingsplassene anordnes som bestemt i pkt.a. 



 f)  Felt T2, Bogerskjæret, skal nyttes til byggeområde for offentlig formål (barneskole og 

eventuelt barnehage). 

 

§5 I byggeområder for boliger: 

 a)  skal det søkes innpasset sandlekeplasser innenfor hvert enkelt boligområde etter 

bygningslovens §69 nr. 3. 

 b)  skal det etableres 1,5 biloppstillingsplass pr. boligenhet, fortrinnsvis i små felles 

anlegg som anvist i §4. Biloppstillingsplassene vises på situasjonsplan. 

 c)  skal alle tak ha et fall på minimum 10º. Mindre takflater kan avvike fra dette. 

 

§6 I byggeområde for forretninger: 

 a)  skal det avsettes tilstrekkelig skjermede av- og på- lessingsplasser på egen grunn. 

 b)  skal det avsettes 1 parkeringsplass pr.40 m² butikkareal. 

            

§7   Områder mellom frisiktlinjer og veg skal utformes etter vegmydighetenes anvisning. 

      

§8 a)  Det skal minst opprettes følgende gang- og sykkelveier: 

 Felt T - forretning 

 Felt T - barnskole  

 Gangmulighet fra alle felt til gangveien i grensen mellom felt K og Vangen I. 

 b)  Endelig trasè for gangstier/kjørbare gangveier fastlegges ved godkjennelse av 

bebyggelsesplan for områdene. Fellesbebyggelse. 

 

§9 Samtlige kjørbare gangveier/boligveier innen området skal være åpne for gang- og 

sykkeltrafikk. På kjørbare gangveier tillates kun kjøring i forbindelse med  

syketransport, vedlikehold, flyttetransport, varelevering etc. 

 

§10 Andre forhold så som beplantning i fellesområder, inngjerding, avtrappinger etc. skal i 

hvert enkelt tilfelle fremlegges for bygningsrådet  til godkjennelse. 

 

§11 Eventuelle nettstasjoner skal plasseres innen området i samarbeid med kraftlaget. 

Anlegget skal i utforming og materialvalg tilpasses den øvrige bebyggelse. 

 

§12 Felles grøntareal FG1 skal opparbeides og har funksjon som snarveg til garasjeanlegget 

for eksisterende boliger. Denne kan ha forskjellige dekker og kan utformes som trapp 

der det er hensiktsmessig. Ved fysisk utforming av snarvegen tillates det mindre avvik 

fra regulert trasè. 

 

§13 Disse reguleringsbestemelsene kommer i tillegg til gjeldende bygningslov, forskrifter 

om bygg og bygnings- og reguleringsvedtekter stadfestet for Kongsvinger kommune. 

 

 Stadfestet, den 18. januar 1977. Fylkesmannen i Hedemark. Erling Anger.      
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