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Fylkesmannen i Innlandet 

Sammendrag med kommentarer i blått. 
 
Fylkesmannen vurderer at ROS-analysen dekker minimumskrav for en slik 
analyse. Det vises til at mange av vurderingene ikke er dokumentert, og at 
dette gjør det vanskelig å etterprøve funn og konklusjoner i analysen. De 
mener kommunen må vurdere om analysen i stor nok grad sikrer at 
planområdet er egnet for foreslått formål og ikke vil medføre negativ påvirkning 
på risiko- og sårbarhetsforhold i området.  
 
Kommentar: det er lagt inn noen utfyllende begrunnelser for vurderinger i ROS-
analysen, og lagt inn bestemmelse for å sikre oppfølging med 
grunnundersøkelser i byggeplanfasen. 
 
Videre vises det til at det ikke kommer fram hvordan overvann og 
løsmasseskred skal håndteres på byggeplanfasen i risiko- og 
sårbarhetsanalysens tabell 4. Fylkesmannen mener det er uheldig å ikke 
avklare dette i detaljregulering, og at dette kan føre til uheldige løsninger ved 
at kunnskapen om utfordringen kommer etter at arealbruken er fastsatt. De ber 
kommunen kreve at dette skal være avklart før planen blir endelig vedtatt.  
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Kommentar: det er lagt inn bestemmelse for å sikre oppfølging med grunnundersøkelser i 
byggeplanfasen. 
 
Fylkesmannen ber om at frisiktlinjer vises i plankart og at fareområde- benevnelse (H320_x) videreføres 
i bestemmelsene. Det vises også til at det ikke er lagt inn byggegrense mot BFS3. Fylkesmannen mener 
det er uklart hvorfor området begrenset av byggeforbudssone er regulert til boligformål, og ber 
kommunen vurdere å legge inn byggegrense mot veg i planforslaget og endre arealformål innenfor 
denne sonen.  
 
Kommentar: frisiktlinjer er lagt inn i plankartet og fareområde-benevnelse tatt inn i bestemmelsene. 
Formål for område BFS3 er endret fra boligbebyggelse til LNF spredt boligbebyggelse. 
 

Norges vassdrags- og energidirektorat 

NVE prioriterer å gi innspill til overordnede planer, veiledning/opplæring av kommuner med store 
utfordringer innen deres saksområde. De prioriterer også å gi uttalelser til reguleringsplaner der det bes 
om faglig bistand til konkrete problemstillinger. De kan ikke se at det her er bedt om slik bistand, og 
NVE gir derfor ikke konkret uttalelse i saken. Det vises til generell informasjon og veiledning innenfor 
NVEs saksområder.  
 
NVE minner også om at det er kommunen som har ansvaret for at det blir tatt nødvendig hensyn til 
flom- og skredfare, overvann, vassdrag og energianlegg i arealplaner, byggetillatelser og 
dispensasjoner.  
 
NVE Region Øst kan kontaktes med konkret forespørsel dersom det likevel er behov for bistand.  
 
Kommentar: tatt til orientering.  

 
Eidsiva Nett AS 

Sammendrag med kommentarer i blått. 
 
EN har el-anlegg i planområdet som vil bli berørt av tiltaket. Disse er vist på vedlagt kartskisse. EN må 
kontaktes i tidlig fase slik at eventuelle endringer av eksisterende anlegg kan planlegges i god tid før 
gjennomføring. Eventuelle endringer av eksisterende anlegg, eller etablering av nyanlegg bekostes av 
utbygger etter gjeldende regelverk.  
 
Kommentar: tatt til orientering.  
 

Hedmark fylkeskommune 

Sammendrag med kommentarer i blått. 
 
Fylkeskommunen uttrykker at gang- og sykkelvegen vil bli en viktig del av sykkelvegnettet i og rundt 
Kongsvinger, og fylkesdirektøren har ingen planfaglige merknader til planforslaget. Fylkesdirektøren har 
heller ingen merknader knyttet til nyere tids kulturminner.  
 
Når det gjelder automatisk fredete kulturminner, vises det til arkeologisk registrering foretatt i 
planområdet 07-08.10.2019 og til vedlagte rapport. Det ble ikke registrert noen automatisk fredete 
kulturminner innenfor planområdet, og fylkesdirektøren har ingen merknader til planforslaget 
vedrørende automatisk fredete kulturminner.  
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Det opplyses også om sluttregnskap for utført registrering.  
 
Kommentar: tatt til orientering.  
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