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1 PLANENS HENSIKT 

Planens hensikt er å tilrettelegge for ny biovarmesentral for Kongsvinger sentrum.  

2 FELLESBESTEMMELSER FOR HELE PLANOMRÅDET 

2.1 Overvannshåndtering 
Lokal overvannshåndtering skal legges til grunn ved detaljutforming og prosjektering av tiltaket. 
Det skal være tilfredsstillende løsninger for behandling av alle typer overvann  

Så langt det er mulig, tillates takvann og overflatevann ledet ut i åpne bekkefar eller til terreng.  

2.2  Støy 
Støy fra virksomhet innenfor planområdet skal være innenfor grenseverdiene i retningslinje for 
behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2016), eller senere versjoner av denne. 
 

2.3 Fremmede arter 
Enhver virksomhet på området skal ivareta krav om tiltak for å hindre spredning av uønskete 
fremmede arter, bl.a. kjempespringfrø. 

 
2.4 Eksisterende steingjerde på g.nr: 26 / b.nr: 5 

Eksisterende steingjerder innenfor BFA1 kan fjernes. Øvrige steingjerder innenfor planområdet 
skal ivaretas og videreføres.  

 
2.5  Tekniske anlegg 

Nye høyspentlinjer, fordelingsnett for strømforsyning og for tele-/tv-/datakommunikasjon og 
lignende skal legges som jordkabler i felles grøft. Ledninger for fjernvarme kan legges i egen trase.  
 

2.6 Automatisk fredete kulturminner 
Dersom det i forbindelse med tiltak i marken oppdages automatisk fredete kulturminner som 
tidligere ikke er kjent, skal arbeidet stanses i den utstrekning det berører kulturminnene eller deres 
sikringssoner på fem meter. Melding om funn skal straks sendes Hedmark fylkeskommune. 
 

2.7  Områdesikring 
Fjernvarmeanlegget skal sikres mot uvedkommende. Gjerde e.l. kan benyttes for å redusere 
eventuelle forurensningsrisiko. 

 
3   BESTEMMELSER TIL AREALFORMÅL  

3.1 BEBYGGELSE OG ANLEGG (§ 12-5 NR. 1) 

Innenfor området BFA1 tillates fjernvarmeanlegg med tilhørende funksjoner slik som 
administrasjonsbygg, lager, pipe(r) o.l.  
 
Innenfor området BFA2 er det tidligere etablert en større gassbeholder. Denne tillates 
opprettholdt. Områdene sør for gasstanken kan driftes og utnyttes som en del av BFA1.   
 
Utvendig lagring av produkter, nødvendig utstyr og råvarer relatert til virksomhetens tillates. 
Lagring av slike masser tillates innenfor avgrensede områder, og slik at det ikke er til ulempe for 
parkering og forflytning på området. Slik lagring skal ikke utgjøre en forurensningsfare ved f.eks. 
eventuell flom.  
Utvendig lagring skal foregå på en ryddig måte, som ikke er til sjenanse for andre brukere av 
området. Utendørs lagring og lignende, som etter kommunens skjønn er skjemmende eller til 
ulempe for omgivelsene, kan forbys. Kommunen kan eventuelt forlange skjerming mot innsyn.  
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3.1.1 Arkitektonisk utforming 
Ny bebyggelse skal plasseres og utformes slik at den får en god funksjonell og arkitektonisk 
helhetsvirkning. Volum, materialer, detaljer og farger skal bidra til å gi en god estetisk utforming.  
 
Anleggets høyere bygningsvolum, samt eventuelle høyere piper, skal etableres nærmest 
høydedraget og vegetasjonsskjermen i vest. 
  
De enkelte bygg skal ha en neddempet hovedfarge. Mindre bygningsdeler kan fargesettes med 
sterkere farger.  

Det skal benyttes ikke-reflekterende materialer og farger. 
 
3.1.2 Grad av utnytting 
 %-BYA =50 % 
 
3.1.3 Byggehøyder 
 Maks. byggehøyde er kote 170 m.o.h.   

Tekniske anlegg skal etterstrebes å framstå som en inkludert del av øvrig bygningsmasses 
hovedform, men kan unntaksvis tillates marginalt høyere enn maks. byggehøyde.  
Maks. byggehøyde for anleggets pipe (r) er kote 189 m.o.h.  
 

3.1.4 Byggegrenser 
Bebyggelsen skal plassers innenfor byggegrenser angitt på plankartet. Byggegrense mot 
Vingersjøvegen er 15m fra senter vei.  

 
3.1.5 Parkering 

For den planlagte bebyggelsen innenfor planområdet skal det legges til rette for parkeringsplasser 
– 2 ordinære bilplasser per ansatt.  
 
Minst 5 % av plassene (minimum 1 plass pr. virksomhet) skal være tilpasset forflytningshemmede. 
De skal plasseres lett tilgjengelig i tilknytning til hovedinngang.  
 
Ved opparbeidelse av større overflateparkeringsplasser skal plassen deles opp med grøntareal og 
beplantning.  
 

3.1.6  Renovasjon 
Beholdere og områder for renovasjon skal bygges med god, estetisk utforming. Renovasjonsanlegg 
skal etableres høyere enn kote 149,22 moh. 
 

3.1.7  Skilt og reklame 
Skilt og reklame må forholde seg til Kongsvinger kommunes arealdel og veileder for skilt og 
reklame.  Hovedskilt skal plasseres på veggflaten. Det tillates ikke skilt plassert på tak, møne eller 
over gesims. Lyskasser tillates kun med lukket front. Det tillates bare skilt og reklame for egen 
virksomhet. Skilt, reklameinnretninger ol. skal ikke være til hinder for ferdsel eller til fare for, eller i 
visuell konflikt med omgivelsene på annen måte. 
 

3.2  SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (§ 12-5 NR. 2) 

3.2.1  Kjøreveg (SKV1) 
Arealene skal benyttes til kjøreareal, og inkluderer nødvendig areal til: 
Øst for avkjøring til eks. transformatorstajon: min. kjøreareal (4m) + veiskulder (2*0,5m).  
Mellom avkjøring til g.nr/ b.nr: 26/44 og eks. transformatorstasjon: min. kjøreareal (6m) + 
veiskulder (2*0,5m). 
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3.2.2  Kjøreveg (SKV2) 
Arealet skal benyttes som adkomstvei til BFA1. Denne veien skal sikre allmenn ferdsel mellom GV2 
og Vingersjøvegen. 

 
3.2.3 Annen veigrunn – Tekniske anlegg (SVT) 

Arealene skal benyttes til drift og vedlikehold av veiarealer, bl.a. benyttes til snøopplag og veigrøft. 
 

3.2.4 Parkeringsplass (SPP) 
Arealene skal benyttes til parkering av kjøretøyer i forbindelse med drift av virksomhetene på 
begge sider av Vingersjøvegen, samt ved eventuelle beredskapssituasjoner for beboere og 
hytteeiere øst for planområdet. Eier eller drifter av BFA2 har ansvar for drift og vedlikehold av 
arealet.   
 

3.3  GRØNNSTRUKTUR (§ 12-5 NR. 3) 

3.3.1 Vegetasjonsskjerm (GV) 
Grøntområdenes primære funksjon er å redusere innsyn til byggeområdet. Flatehogst og annen 
vesentlig forringelse av vegetasjonsskjermens funksjon tillates ikke. Ved behov må det etableres ny 
vegetasjon. 

 
 GV 1 skal opparbeides og driftes på en parkmessig måte.  

 
Det er ikke tillatt med lagring, massedeponi eller annet som etter kommunens skjønn er 
skjemmende i disse arealene. 

 
Innenfor GV 2 er det tillatt å etablere mindre veiforbindelser til landbruksarealene til g.nr: 26 / 
b.nr: 5 i sør. Veiforbindelsen skal tilpasse seg eksisterende terreng og bekkeløp. Veiforbindelsene 
skal ikke forringe områdenes funksjon som vegetasjonsskjerm vesentlig. 

 
4  BESTEMMELSER TIL HENSYNSSONER (§§ 12-6, 12-7 OG 11-8) 

4.1  Sikringssone 
4.1.1 Frisiktsoner 

Innenfor frisiktsonene skal det over en høyde på 0,5 meter være fri sikt over de tilstøtende vegers 
plan. Arealet må ikke på noe tidspunkt gis slik bruk at fri sikt forringes eller hindres. 
 
Frisiktsoner for nye avkjøringer, bl.a. SKV2, skal utformes i henhold til Statens vegvesens håndbok 
N100 Veg- og gateutforming. Vingersjøvegen skal behandles som en Øvrig lokalvei (L2), og 
utforming skal invitere til lav fart. Stoppsikt (L1) er 45m. På grunn av Vingersjøvegens 
stigningsforhold settes avkjørselens øyepunkt (L2) til 6m. 

 
4.2  Faresone 
4.2.1  Flom 

Hensynssonen omfatter arealer utsatt for 1000-årsflom før oppfylling av området.  
Nye samfunnskritiske installasjoner innenfor BFA1 skal etableres over kote 150,8moh.  
Bygninger og installasjoner som representerer store materielle verdier skal etableres høyere enn 
kote 149,48. Samfunnskritiske bygninger skal tåle 1000-årsflom. 
Mindre samfunnskritiske bygninger, uteområder og konstruksjoner innenfor byggeområdene skal 
ligge høyere enn kote 149,22moh.  
Bygninger, uteområder og konstruksjoner innenfor byggeområdene som verken er 
samfunnskritiske eller kostbare, kan etableres lavere enn kote 149,22moh.  
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5 REKKEFØLGEBESTEMMELSER 

 Bygningsmasse og utelager innenfor BFA1 skal være sikret mot flom før det kan tas i bruk. 

 Avkjøring (SKV 2) og vegetasjonsskjermer (GV1-2) skal være opparbeidet før nye anlegg 
innenfor BFA1 tas i bruk. 

 Ikke asfalterte deler av Vingersjøvegen (o_SKV1) skal være ferdig opparbeidet fram til 
innkjøring til fjernvarmeanlegget med faste dekke før nye anlegg innenfor BFA1 tas i bruk.  

 Det skal etableres veilys mellom Kongevegen og innkjøring til BFA1 før nye anlegg innenfor 
BFA1 tas i bruk. 

 Det skal foretas nødvendige geotekniske vurderinger for hele byggeområdet før utbygging og 
massetilførsel.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Reguleringsplanen m/bestemmelser er utarbeidet av:           
Sist revidert: | 29/10-19 | BAS 
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