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EN - Varsel om oppstart av reguleringsplan for 201610 Midtbyen - 
Områderegulering 

Viser til mottatt varsel om oppstart av reguleringsplan for Midtbyen – Områderegulering.  

Eidsiva Nett AS (EN) har i dag nettanlegg i reguleringsområdet. Dette innebefatter da 

høyspentkabler, nettstasjoner, lavspent luftlinjer og lavspentkabler. EN ber om at kommunen tar 

kontakt når de måtte ha behov for detaljkunnskap om nettanleggene i området. 

 

Alle fremlagte forslag til byutvikling i Midtbyen legger til grunn fortetning av området. Dette vil 

føre til høyere belastning i EN sitt strømnett, og utbygging/forsterkning av nettet må påberegnes. 

Kostnad for utbygging/forsterkning vil tilfalle utbygger via anleggsbidrag, beregnet i henhold til 

enhver tids gjeldende regelverk. Skulle noe av eksisterende nettanleggene blir berørt i en 

utbygging, må dette dekkes i sin helhet av utbygger, så sant det ikke foreligger annen avtale.  

 

For å sikre at strømnettet som bygges i dag, og fremover, tar hensyn til fremtidig utbygging i og 

rundt Midtbyen, ber EN om at Kongsvinger kommune tar kontakt med EN tidlig i prosessen. EN 

stiller seg positiv til et møte med kommunen. Dette vil sikre samfunnsøkonomisk utbygging av 

strømnettet i området og en best mulig løsning for alle parter.   

 

 

Med vennlig hilsen 

Eidsiva Nett AS 

 

Andreas Rosendahl Simonsen 

Sivilingeniør 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 
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Vedrørende varsel om oppstart av reguleringsarbeid for 201610 Midtbyen i 

Kongsvinger kommune  

Vi viser til deres oversendelse datert 19.05.2017 med varsel om oppstart av reguleringsplan 

for Midtbyen. Hensikt med planen er å legge til rette for utbygging og bevaring av deler av 

Midtbyen. Deler av fv. 210/250 Brugata, samt framtidig fv. 210 Eidemsgate, ligger innenfor 

planområdet. 

 

Statens vegvesen har ansvar for å sørge for at føringer i Nasjonal transportplan, Statlige 

planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, vegnormalene og 

andre nasjonale og regionale arealpolitiske føringer blir ivaretatt i planleggingen. Vi uttaler 

oss som forvalter av riksveg på vegne av staten, forvalter av fylkesveg på vegne av 

fylkeskommunen og som statlig fagmyndighet med sektoransvar innenfor vegtransport. 

 

Våre interesser i planarbeidet for Midtbyen er i hovedsak:  

- Samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging og byutvikling. 

- Ivaretagelse og tilrettelegging for gående og syklende, hovedsykkelvegnettet, 

kollektivtrafikk. 

- Veg- og gatenettet og dets transportfunksjoner, byggegrenser, parkering.  

- Trafikksikkerhet, inkludert adkomst/avkjørsler til området, varelevering.  

- Forvaltning og drift og vedlikehold av fylkeskommunens gatenett innenfor 

planområdet. 

 

De trafikale konsekvensene av den planlagte utbyggingen må utredes gjennom planarbeidet, 

og nødvendige tiltak belyses.  

 

Strategi for fremtidig byutvikling «Kongsvinger 2050» (K2050) er nylig vedtatt. En viktig del 

av dette er utviklingen av Midtbyen. Det er satt i gang et arbeid med parallelloppdrag for 

byutviklingsgrep i Midtbyen. Tre arkitektteam er invitert til dette, hvor hensikten er å få frem 
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gode ideer og vise utviklingsgrep. Resultatet av dette parallelloppdraget skal fungere som 

grunnlag for områdereguleringsplanen. Det er satt ned ei evalueringsgruppe som skal 

oppsummere hovedelementene i og anbefalingene fra arkitektteamene, samt gi en 

anbefaling til hvilke elementer i de ulike forslagene som skal videreføres i 

reguleringsarbeidet. Statens vegvesen er representert i denne evalueringsgruppa og følger 

arbeidet tett. Vi imøteser dialog også i planprosessen. 

 

 

Seksjon for plan og trafikk 

Med hilsen 

 

 

 

Hanne Finstad 

seksjonsleder Bjørnstad Hilde 

  

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 

 

  

Kopi 

Fylkesmannen i Hedmark, Postboks 4034, 2306 HAMAR 

Hedmark fylkeskommune, Postboks 4404 Bedriftssenteret, 2325 HAMAR 

 



Fra: Christoffer Berggren 

Sendt: 20. juni 2017 12:26 

Til: KK-Postmottak 

Emne: 17/28-27 Vedrørende varsel om oppstart av reguleringsplan for 20610 

Midtbyen - Områderegulering 

Vedlegg: 39056.pdf 

 

 

 

 

ArkivReferanse:#d2dbc6c43bc848dfae32661481ea7f702017000028#ACOS.WEBSAK# 



Fra: eloedding@gmail.com 
Sendt: 26. mai 2017 18:32 
Til: KK-Postmottak 
Emne: Innspill til reguleringsplan for Midtbyen 
 
Hei, 
 
I forbindelse med at Kongsvinger kommune åpner for innspill vedrørende utvikling av Midtbyen, ønsker 
jeg å komme med noen tanker og ideer. 
 
1. Området fra Rådhusgata, Fjellgata, Juells gate, videre til Strandpromenaden og tilbake til Rådhusgata 
har potensiale for å bli en fotgjengervennlig rute i sentrum, med en kombinasjon av handel/servering og 
kultur. Denne skisserte ruten burde derfor sees i sammenheng, med tanke på gatestruktur og estetisk 
uttrykk. 
 
2. Rådhusgata og begynnelsen på Fjellgata (fra Telegrafen til Skatteetaten) burde gjøres om til en ren 
gågate. Dette kan sees i sammenheng med punkt 1 ovenfor, samt at man har gunstige siktlinjer fra både 
Rådhusplassen/Storgata og fra Strandpromenaden/Kongssenteret. Ved å regulere Rådhusgata/Fjellgata 
til gågate, vil man tydeliggjøre området som byens handelssentrum. Videre vil det også kunne styrke en 
fremtidig utvikling av "Haugekvartalet". 
 
3. Diskusjonen rundt bevaring av eksisterende bebyggelse versus nybygg/fortetting burde kunne løses på 
en hensiktsmessig måte. Her er det viktig at en reguleringsplan tar høyde for at det arkitektoniske 
uttrykket på nye bygg og fasadeskilt holder en viss kvalitet, slik at det er en harmoni mellom gammelt og 
nytt. Samtidig er det viktig at reguleringsplanen ikke er så snever at den hindrer utvikling. Et forslag kan 
være at det tillates mer fortetting i Parkvegen, mens Fjellgata kanskje burde få en noe strengere 
regulering i et bevaringsperspektiv. Årsaken til dette er at Fjellgata har et mer særegent uttrykk enn 
Parkvegen, og har potensiale for kafeer, restauranter, nisjebutikker, kultur og boliger med "sjel". I 
Parkvegen burde man kanskje på sin side tillate bygg som er noe høyere, men som også harmonerer med 
bymiljøet. 
 
Håper at dette er innspill som kommer til nytte i det videre arbeidet med reguleringsplanen av Midtbyen. 
 
Med vennlig hilsen, 
Erik Lødding 
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Merknader knyttet til varsel om oppstart av områdereguleringsplan for 
Midtbyen i Kongsvinger kommune 
 
Vi viser til oversendelse datert 19.05.2017 med varsel om oppstart av arbeid med 
områdereguleringsplan for Midtbyen i Kongsvinger kommune. Formålet med planen er å 
legge til rette for utbygging og bevaring av deler av Midtbyen. Området er i kommuneplanen 
satt av til sentrumsområde.  
 
Fylkesmannen forutsetter at forslag til reguleringsplan vil bli utarbeidet i tråd med føringer i 
overordnet plan. 
 
Fylkesmannen merker seg at hovedkonseptet fra prosjektet Kongsvinger 2050, som nylig ble 
vedtatt, skal ligge til grunn for reguleringsplanen så langt det er mulig. Her heter det at 
sentrum nord skal gis en tydelig rolle som byens sentrumskjerne. Midtbyen ligger strategisk 
til på nordsiden av Glomma, og er i dag preget av gammel villabebyggelse. Det understrekes i 
varselet om oppstart at Midtbyen vil bli en utvidelse av sentrumsområdet i Kongsvinger. 
Fylkesmannen mener det er positivt at det tas et helhetlig grep gjennom områderegulering 
for Midtbyen med tanke på at det skal fortettes og transformeres, men forutsetter at videre 
oppfølging skjer gjennom detaljregulering. Fylkesmannen forutsetter for øvrig at det gjøres 
en grundig vurdering i det videre planarbeidet hvorvidt fremtidige detaljreguleringsplaner 
utløser krav om konsekvensutredning.  
 
Fylkesmannen ber om at hensyn til barn og unge vektlegges i planarbeidet. Det bør avsettes 
tilstrekkelige og egnede arealer for lek, utendørs opphold og generelle møteplasser. Uteplasser 
er viktige kvaliteter som bør sikres i transformasjons- og fortettingsprosjekter. Fylkesmannen 
anbefaler at det i kart eller bestemmelser klargjøres hva som skal være offentlig tilgjengelige 
arealer.  
 
Fylkesmannen viser til Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og 
transportplanlegging (SPR-BATP 2014) og ber om at hensyn til myke trafikanter vektlegges i 
planarbeidet. Generelt er det et mål om å styrke sykkel og gange som transportform, som for 
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øvrig er i tråd med satsningsområdet i Kongsvinger 2050 om å øke andelen som går og sykler. 
Dette kan blant annet gjøres gjennom å sikre enkle og trygge tverrforbindelser og koblinger 
mellom bebyggelse og etablerte gater.  
 
Vi viser til nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging, og forutsetter at 
forventningene følges opp i det videre arbeidet med planen. Videre minner vi om at 
planforslaget må ta hensyn til nasjonale mål og føringer når det gjelder: 

 Tilrettelegging for medvirkning i planprosessen, jf. § 5-1 i plan- og bygningsloven 
 Krav til risiko- og sårbarhetsanalyse, jf. § 4-3 i plan- og bygningsloven og ny veileder om 

Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging, se https://www.dsb.no/veiledere-
handboker-og-informasjonsmateriell/samfunnssikkerhet-i-kommunenes-
arealplanlegging/ 

 Reduksjon av klimagassutslipp, effektivisere og legge om bruken av energi 
 Tilpasning til klimaendringer  
 Tilstrekkelige og egnede uteoppholdsareal for barn og unge, jf. T-2/08 
 Universell utforming av uteareal og bygninger 
 Sikring av miljømessig forsvarlige fellesløsninger for avløp og vannforsyning  
 Kartlegging og sikring mot støy, jf. T-1442/2016 
 Vurdering av luftkvalitet og behov for avbøtende tiltak, jf. T-1520 
 Utbygging tilpasset landskap og omgivelser, jf. den europeiske landskapskonvensjonen  

 
Dersom det er behov for mer informasjon om hva som ligger i de nasjonale målene og 
Føringene, finnes mye informasjon på www.miljokommune.no og Regjeringens nettside 
Fagtema planlegging, eller ta kontakt med saksbehandler hos Fylkesmannen i Hedmark. 
 
Vi minner om at ett eksemplar av SOSI-fil og pdf-fil til alle arealplaner som sendes på høring skal 
oversendes Statens kartverk Hamar for kontroll. 
 
Fylkesmannen har ut over det ovenstående ingen vesentlige merknader til 
oppstartsmeldingen, men legger til grunn at vi får anledning til å uttale oss til et eventuelt 
planforslag når det er utlagt til offentlig ettersyn. 
 
 
Med hilsen 
 
 

 
 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes ut uten signatur. 
 
Saksbehandlere:  Kjell Erik Kristiansen, beredskapsavdelingen, tlf. 62 55 11 07  
   Guro Oudenstad Strætkvern, miljøvernavdelingen, tlf. 62 55 11 63 
   Gunhild Kirsti Sem, landbruksavdelingen, tlf. 62 55 12 50 
          
 
 

Kopi til: 
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Kristine Schneede Gunhild Sem 
Assisterende miljøverndirektør Seniorrådgiver 
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Svar - Varsel om oppstart av reguleringsplan for 201610 
Midtbyen - områderegulering - Kongsvinger kommune  
 
Det vises til deres oversendelse av 19.05.2017 med varsel om oppstart av reguleringsplan for 
Midtbyen i Kongsvinger kommune. Formålet med planen er å tilrettelegge for utbygging og 
bevaring av deler av Midtbyen. Frist for uttalelse er satt til 17.06.17. 
 
Planfaglige forhold 
Fylkesdirektøren støtter Kongsvingers vurdering om behovet for en områderegulering av 

Midtbyen, og at det er valgt å gjennomføre parallelloppdrag i forkant av reguleringsplan-

arbeidet. Det legges opp til boligfortetting sentralt i byen. Balansering mellom grad av 

fortetting og gode bokvaliteter blir et viktig tema i planarbeidet.  

Det forutsettes at planarbeidet søker helhetlige løsninger med god arkitektonisk kvalitet, med 

vekt på universell utforming og med tilstrekkelige og egnede uteoppholdsareal for alle 

aldersgrupper. Det forutsettes at retningslinje for behandling av støy T-1442 legges til grunn 

for planleggingen. 

Kulturvernfaglige forhold 
Nyere tids kulturminner: 
Kongsvinger kommune er kjent med vårt syn på kulturminneverdiene i Midtbyen. Området 
har viktige miljøkvaliteter bygget på en klassisk villahagestruktur, med mange bygninger med 
egenverdi som kulturminner. Vi er tilfreds med at disse verdiene er lagt som et premiss i det 
utredningsarbeidet som gjøres gjennom parallelloppdragene som er gitt. Hedmark 
fylkeskommune vil søke å støtte opp under arbeidet med å sikre videreføring av miljø- og 



 

Side 2 
 

 

kulturminneverdiene gjennom vår deltakelse i evalueringskomiteen for parallelloppdragene, 
og ved vurdering av endelig planforslag. 
 
Automatisk fredete kulturminner: 
Fylkesdirektøren har ingen merknader til planarbeidet ut fra hensynet til automatisk 
fredete kulturminner. Det må likevel tas forbehold om eventuelle ikke-registrerte 
kulturminner, derav kulturminner under markoverflaten. Følgende tekst bes innarbeidet i 
reguleringsplanens fellesbestemmelser:  
«Dersom det i forbindelse med tiltak i marken eller under vann oppdages automatisk fredete 
kulturminner som tidligere ikke er kjent, skal arbeidet stanses i den utstrekning det berører 
kulturminnene eller deres sikringssoner på fem meter. Det er viktig at også de som utfører 
arbeidet gjøres kjent med denne bestemmelse. Melding om funn skal straks sendes Hedmark 
fylkeskommune v/ Kulturminneavdelingen, jf. lov om kulturminner § 8, annet ledd.» 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Kristin Ryen Reithaug 
ass. fylkessjef 
Samferdsel, kulturminner og plan 
 
  Elisabeth Seip 
  kulturvernleder 
 
 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 
 
 
 
Kopi til: 
Fylkesmannen i Hedmark, Postboks 4034, 2306 HAMAR 
Statens vegvesen - Region øst, Postboks 1010, 2605 LILLEHAMMER 
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Svar på varsel om oppstart av reguleringsplan for 201601 
Midtbyen i Kongsvinger kommune  

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til 
ovennevnte sak, datert 19. mai 2017. 
 
DMF er statens sentrale fagmyndighet ved forvaltning og utnytting av mineralske 
ressurser, og har et særlig ansvar for at mineralressurser blir ivaretatt i 
plansammenheng.  
 
Uttalelse fra DMF 
DMF kan ikke se at planen berører registrerte forekomster av mineralske ressurser av 
regional, nasjonal eller internasjonal verdi, bergrettigheter eller masseuttak i drift, og 
vi har dermed ingen merknader til varsel om oppstart av reguleringsplan for 201601 
Midtbyen i Kongsvinger kommune. 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 
André Snøfugl  
administrasjonsmedarbeider  

 
 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 
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Vedrørende varsel om oppstart av reguleringsplan for 20610 Midtbyen - 
Områderegulering 
 
Viser til mottatt varsel om oppstart av reguleringsplan for Midtbyen – Områderegulering. 
GIVAS IKS har i dag ledninger i reguleringsområdet. Dette innbefatter overvanns-, spillvanns- 
og vannledninger.  
Reguleringsplan for Midtbyen legger til grunne fortetting av området. Flere av GIVAS IKS 
overvanns-, spillvanns-, og vannledninger i reguleringsområdet har i forhold til dagens 
bebyggelse begrenset kapasitet.  
Det har vært problemer med oppstuving av overvann rundt Gnr/Bnr 73/198. Det er ukjent 
om det er privat eller offentlig overvannsledning som er årsaken. Spillvannsledning i Fjellgata 
og Parkvegen, samt vannledning i Fjellgata har begrenset kapasitet. Ytterligere fortetning vil 
føre til høyere belastning på GIVAS IKS sitt ledningsnett, og utbygging av ledningsnettet må 
påregnes. 
GIVAS IKS ber om at kommunen tar kontakt når de måtte ha behov for detaljkunnskap om 
nettanleggene i området. 
Kostnaden for utbygging av ledningsnettet vil tilfalle utbygger. Det må skrives 
utbyggingsavtale for det ledningsnettet som GIVAS IKS skal overta og drifte.   
 
For å sikre at ledningsnettet som bygges i dag, og fremover, tar hensyn til fremtidig 
utbygging i og rundt midtbyen, ber GIVAS IKS om at Kongsvinger kommune tar kontakt med 
GIVAS IKS tidlig i prosessen.    
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Christoffer Berggren 
Tlf.nr:      928 30 755 
E-mail: christoffer.berggren@givas.no 
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